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สารจากประธานกรรมการ

ปีี 2019 เป็ีนปีีแห่่งความท้้าท้ายอย่างย่�ง โดยมีปัีจจัย

ภายนอกมากมายที้�มีอ่ท้ธ่ิพลต่่อธุิรก่จของเรา ที้มงานของเรา

ปีระสบความสำาเร็จอย่างย่�งให่ญ่่ในการช่่วยยกระดับธุิรก่จ 

ในฐานะผู้้้นำาในช่่วงห่ลายปีีข้างห่น้า

มองไปีข้างห่น้าถึึงแนวโน้มของการขนส่งและความคล่อง

ตั่วในอนาคต่ เราจะเห่็นได้อย่างชั่ดเจนขึ�นว่ารถึยนต์่ไฟฟ้ากำาลัง

ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ห่ลาย เน่�องจากเท้คโนโลยีแบต่เต่อร่�

ได้รับการปีรับปีรุงให้่สามารถึขับเคล่�อนให้่ไกลย่�งขึ�น เรากำาลัง

จัดการปีรบัแผู้นงานของเราที้�จะยอมรบัการเปีลี�ยนแปีลงท้นัที้และ

เพ่�อให้่มั�นใจว่า บริษััท้ จะอย่้ในสถึานะที้�จะปีระสบความสำาเร็จ 

ในอนาคต่อันใกล้และในระยะยาว

ดังเช่่นที้�เป็ีนมา เรายังคงมั�นใจในอนาคต่ของการเต่่บโต่

และความสำาเรจ็สำาห่รบั ล้กค้า ผู้้้ลงท้นุและสำาห่รบัทุ้กคนที้�เป็ีนส่วน

ห่นึ�งของครอบครัวก้�ดเยียร์

ขอบคุณสำาห่รับการสนับสนุนอย่างต่่อเน่�องต่ลอดการ

เด่นท้าง 52 ปีี

ดร.ธีิระพร ศร่เฟ่�องฟุ้ง

ปีระธิานคณะกรรมการบริษััท้

เรียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นบัริษััท่ ก้�ดเยียร์ (ประเท่ศไท่ย) จำากัด (มหุ้าชน) ท้่กท่่าน
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สารจากกรรมการผู้้�จัดการ

เรียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นบัริษััท่ ก้�ดเยียร์ (ประเท่ศไท่ย) จำากัด (มหุ้าชน) ท้่กท่่าน

เรายกระดบัผู้ล่ต่ภัณฑ์์กลุ่มผู้้้บริโภคของเราอยา่งต่่อเน่�อง

ด้วยการเปิีดตั่วผู้ล่ต่ภัณฑ์์ให่ม่สี�รายการ รวมถึึง ยางรถึบรรทุ้ก

ขนาดเบาพร่เมี�ยมคาร์โก้แม็กซ์์ให่ม่ ซึ์�งออกแบบมาโดยเฉพาะ

สำาห่รับผู้้้ใช้่ รถึกระบะและรถึต้้่ ส่�อการต่ลาดนวัต่กรรมครบวงจร

และแคมเปีญ่ ต่ำานานมวยไท้ย โดย บัวขาว บัญ่ช่าเมฆ ในฐานะ 

แบรนดแ์อมบาสเดอรก้์�ดเยยีร์เริ�มเปีดิตั่วในเด่อน ธัินวาคม 2562 

ต่่อเน่�องต่่อไปีต่ลอดปีี 2563

ความกาวหนาท่ีสาํคัญในการไดรับเสนอช่ือระดับ 

พรีีเม่ียมกับผูผลิตโรงงานประกอบรถยนตเชิงกลยุทธจะสงผ

ลใหการผลิตเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมยอดขาย 

ท่ีสูงข้ึนนอกเหนือไปจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนจากผูบริโภคใ

นระหวางรอบการเปล่ียนยางรถยนต

ในขณะที้�การระงับการบ่นของโบอ่�ง 737 ส่งผู้ลกระท้บ

ต่่อการผู้ล่ต่เรเดียลให่ม่ แนวโน้มของอุต่สาห่กรรมการเปีลี�ยน

จากยางผู้้าใบเปี็นยางเรเดียลจะยังคงดำาเน่นต่่อไปีและจะมอบ

โอกาสเช่่นเดียวกับ สัญ่ญ่าครั�งล่าสุดกับสายการบ่นไท้ยโบอ่�ง 777

ความท้้าท้ายและสภาพแวดล้อมของต่ลาดภายนอกที้�มี

ความผัู้นผู้วน เราตั่ดส่นใจที้�จะเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้่ธุิรก่จ

ของเราและเพ่�อวางต่ำาแห่น่งสำาห่รับความสำาเร็จในระยะยาว  

ผู้มรอคอยโอกาสในการเต่่บโต่ไปีข้างห่น้าโดยใช้่ปีระโยช่น์จากพลัง

ของแบรนด์ก้�ดเยียร์ของเราและ ทั้กษัะและความมุ่งมั�นของ

เพ่�อนร่วมงานของเรา เราจะพัฒนาผู้ล่ต่ภัณฑ์์คุณภาพ

ส้งอย่างต่่อเน่�อง และจะปีฏ่ิบัต่่งานเพ่�อสร้างอนาคต่ที้�สดใส 

สำาห่รับผู้้้ร่วมงานของเรา ล้กค้าของเราและคุณ นักลงทุ้นของเรา

ขอขอบคุณสำาห่รับความไว้วางใจ ความเช่่�อมั�นและ 

การสนับสนุนอย่างต่่อเน่�อง

Mr. Luca Crepaccioli

Managing Director

ในปีี 2562 ก้�ดเยียร์ปีระเท้ศไท้ยและอุต่สาห่กรรมยาง

รถึยนต์่ยังคงเผู้ช่่ญ่กับภาวะเศรษัฐก่จที้�ท้้าท้ายอย่างต่่อเน่�อง 

โดยอปุีสงคทั์้�งในปีระเท้ศและต่่างปีระเท้ศที้�ลดลงและต่น้ทุ้นที้�ส้งขึ�น

ธุิรก่จการบ่นเผู้ช่่ญ่กับผู้ลกระท้บจากการถ้ึกระงับการบ่นของ 

โบอ่�ง 737 แม็กซ์์ ซึ์�งท้ำาให้่การผู้ล่ต่ยางเรเดียลให่ม่ลดลง

ความท้้าท้ายส่วนให่ญ่่เก่ดจากปัีจจัยภายนอกและถึึงแม้วา่

ผู้ลงานของเราได้รับผู้ลกระท้บจากสภาวะดังกล่าว ที้มงานของเรา 

ยังได้ลุล่วงกับความสำาเร็จที้�สำาคัญ่ซึ์�งเสริมความแข็งแกร่งขึ�น 

ให้่กับสถึานะของเราในต่ลาด.

ธุิรก่จท้ดแท้นผู้้บ้ริโภคของเราท้ำาไดดี้กวา่ต่ลาด ห่ลังจาก

การเปิีดตั่วร้ปีแบบธุิรก่จที้�เช่่�อมต่่อให่ม่ที้�เปิีดตั่วเม่�อปีลายปีี 2561 

การเพ่�มยอดขายในช่่วงที้�สองของปีี 2562 ในช่่วงต่ลาด 

ช่ะลอลง เปี็นส่�งที้�ส่งเสริมและย่นยันจุดแข็งของความสัมพันธ์ิ 

อันแน่นแฟ้นกับล้กค้าของเรา และความพึงพอใจต่่อส่นค้าระดับ

พร่เมี�ยม ของเราโดยผู้้้บริโภคช่าวไท้ย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบั

บท้บาท้และความรับผู่้ดช่อบของคณะกรรมการต่รวจสอบค่อการปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�และบท้บาท้ต่ามห่น้าที้�ต่ามแนวท้างปีฏิ่บัต่่ที้�ดี

สำาห่รับคณะกรรมการต่รวจสอบที้�ออกโดยต่ลาดห่ลักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย ข้อกำาห่นดของพระราช่บัญ่ญั่ต่่บริษััท้มห่าช่นจำากัด 

พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535) และพระราช่บัญ่ญั่ต่่ห่ลักท้รัพย์และต่ลาดห่ลักท้รัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535) คณะกรรมการต่รวจสอบ

ของบริษััท้ปีระกอบด้วย  (ก) นายอรรถึพร ข่ายม่าน ปีระธิานกรรมการต่รวจสอบ (ข) นายเย็บ ซ้์ ช่วน กรรมการต่รวจสอบ  

(ค) นางสาวช่นาพรรณ จึงรุ่งเรืองก่จ กรรมการต่รวจสอบ ในปีี 2562 มีการปีระชุ่มคณะกรรมการต่รวจสอบทั้�งส่�น 4 ครั�ง โดย

มีผู้้้ต่รวจสอบภายในผู้้้ควบคุมการเงินและผู้้้อำานวยการฝ่่ายการเงินเข้าร่วมปีระชุ่มร่วมกับผู้้้สอบบัญ่ชี่ภายนอกของบริษััท้ฯ ค่อ 

บริษััท้ ไพร้ซ์วอเต่อร์เฮาส์ค้เปีอร์ เอบีเอเอส จำากัด ซึ์�งสรุปีรายงานผู้ลการต่รวจสอบของเราในปีี 2562 ต่่อคณะกรรมการและ 

ผู้้้ถ่ึอหุ้่นดังนี�

1. การสอบท้านรายงานท้างการเงิน คณะกรรมการต่รวจสอบมีได้สอบท้านงบการเงินรายไต่รมาส และงบการเงินปีระจำา

ปีีร่วมกับฝ่่ายบริห่าร โดยมีผู้้้ต่รวจสอบภายใน ผู้้้ควบคุมการเงิ นและผู้้้อำานวยการฝ่่ายการเงินเข้าร่วมปีระชุ่มร่วมกับผู้้้สอบบัญ่ชี่

ภายนอกของบริษััท้ฯ ค่อ บริษััท้ ไพร้ซ์วอเต่อร์เฮาส์ค้เปีอร์ เอบีเอเอส จำากัด โดยเห็่นว่าการรายงานท้างการเงินของบริษััท้ฯ  

มีความถ้ึกต้่อง เช่่�อถ่ึอได้ มีการเปีดิเผู้ยข้อม้ลที้�สำาคัญ่ ถ้ึกต้่อง ครบถึว้น และเพยีงพอ ทั้นต่่อเห่ต่กุารณ ์และเปีน็ไปีต่ามต่ามมาต่รฐาน

การรายงานท้างการเงิน กฎห่มาย และกฎระเบียบที้�เกี�ยวข้อง

2. การสอบท้านระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการต่รวจสอบไดส้อบท้านผู้ลการต่รวจสอบจากผู้้ต้่รวจสอบภายใน

และผู้้้ต่รวจสอบภายนอก ระบบการควบคุมภายในของบริษััท้ฯ รายงานผู้้้ต่รวจสอบภายในและการปีระเม่นการควบคุมภายในซึ์�ง 

พบว่าบริษััท้มีระบบการควบคุมภายในที้�เห่มาะสม และเพียงพอต่่อการดำาเน่นธุิรก่จ และรายงานดังกล่าวถ้ึกรายงานต่รงต่่อ 

คณะกรรมการบริษััท้

3. การพ่จารณารายการที้�เกี�ยวโยงกัน ห่รือรายการที้�อาจจะมีความขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์ คณะกรรมการต่รวจสอบ

พ่จาณาความสมเห่ตุ่สมผู้ลของรายการที้�เกี�ยวโยงกัน ห่รือรายการที้�อาจจะมีความขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์ เพ่�อพ่จารณาถึึง 

ความเห่มาะสมของรายการ ปีระโยช่นต่์่อบริษััท้ รวมถึึงรกัษัาส่ท้ธิข่องผู้้้ถ่ึอหุ้่น ซึ์�งการสอบท้านรายการที้�เกี�ยวโยงกนั คณะกรรมการ

ต่รวจสอบเห่็นว่ามีการเปีิดเผู้ยข้อม้ลอย่างครบถึ้วน เพียงพอ มีเงื�อนไขรายการ และราคาที้�ยุต่่ธิรรมก่อนเสนอเข้าที้�ปีระชุ่ม 

คณะกรรมการบริษััท้พ่จารณาอนุมัต่่ก่อนเข้าท้ำารายการ

4. การกำากับด้แลงานต่รวจสอบภายใน คณะกรรมการต่รวจสอบสอบท้านรายงานผู้ลการต่รวจสอบในเรื�องต่่าง ๆ

ต่ามแผู้นงานของห่น่วยงานต่รวจสอบภายใน ข้อร้องเร่ยน และการต่่ดต่ามแก้ไข รวมทั้�งแนวท้างการปีรับปีรุงกระบวนการ 

ดำาเน่นงานที้�จำาเป็ีน และเกี�ยวข้องกับเรื�องที้�ต้่องมีการแก้ไข

5. การพ่จารณาเสนอแต่่งตั่�งผู้้้สอบบัญ่ชี่ของบริษััท้ และการปีระชุ่มร่วมกับผู้้้สอบบัญ่ชี่ คณะกรรมการต่รวจสอบ

ได้พ่จารณาเสนอแต่่งตั่�งบริษัั ไพร้ซ์วอเต่อร์เฮาส์ค้เปีอร์ เอบีเอเอส จำากัด ซึ์�งมีความเปี็นอ่สระและมีปีระสบการณ์ในการต่รวจสอบ

รายงานท้างการเงินของบริษััท้ให้่มีความถ้ึกต้่อง เช่่�อถ่ึอได้ รวมทั้�งพ่จารณาเสนอค่าต่อบแท้นของผู้้้สอบบัญ่ชี่ในปีี 2562 นอกจากนี�  

คณะกรรมการต่รวจสอบยงัไดร่้วมปีระช่มุกับผู้้ส้อบบญั่ชี่และห่นว่ยงานต่รวจสอบภายใน โดยไมมี่ฝ่่ายจัดการเขา้รว่ม เพ่�อรับท้ราบ

แผู้นงานการต่รวจสอบของผู้้้สอบบัญ่ชี่ และการนำาเสนอเรื�องสำาคัญ่ในการต่รวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงาน 

ผู้้้สอบบัญ่ชี่

6. การกำากับด้แลด้านการป้ีองกันการเก่ดทุ้จริต่ คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบท้านกระบวนการดำาเน่นงานและระบบ

การควบคุมภายในที้�ครอบคลุมถึึงการปี้องกันการเก่ดทุ้จริต่คอร์รัปีชั่น รวมถึึงสนับสนุนกระบวนการรับเรื�องร้องเร่ยนและ 

แจ้งเบาะแสการทุ้จริต่ (Whistleblowing)

จากการดำาเน่นการที้�กล่าวมาข้างต่น้ ในปีี 2562 คณะกรรมการต่รวจสอบไดป้ีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�ต่ามระเบยีบว่าด้วยคณะกรรมการ

ต่รวจสอบครบถ้ึวน และรายงานผู้ลการปีระชุ่มคณะกรรมการต่รวจสอบต่่อคณะกรรมการบริษััท้เพ่�อท้ราบในการปีระชุ่มคณ

กรรมการบริษััท้ทุ้กครั�ง 

นาย อรรถึพร ข่ายม่าน

ปีระธิานกรรมการต่รวจสอบ
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1. นโยบัาย และภาพรวมการประกอบัธ้รกิจ

บริษััท้ ก้�ดเยียร์ (ปีระเท้ศไท้ย) จำากัด (มห่าช่น) เป็ีนบริษััท้ ในเครือของเดอะ ก้�ดเยียร์ ไท้ร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปีะนี ปีระเท้ศ

สห่รัฐอเมริกา โดยการเข้าร่วมทุ้นก่อตั่�งบริษััท้ กับสกุลศร่เฟ่�องฟุ้ง และจดท้ะเบียนจัดตั่�งเป็ีนบริษััท้จำากัด ต่ามปีระมวลกฎห่มายแพ่ง

และพาณ่ช่ย์ เม่�อวันที้� 25 กรกฎาคม 2511 ด้วยทุ้นจดท้ะเบียน 60 ล้านบาท้ เพ่�อดำาเน่นธุิรก่จผู้ล่ต่และจัดจำาห่น่ายยางรถึยนต์่นั�ง

ส่วนบุคคล ยางรถึบรรทุ้กขนาดเล็กและให่ญ่่ รวมถึึงการผู้ล่ต่ยางเครื�องบ่น และห่ล่อดอกยางเครื�องบ่น เพ่�อต่อบสนอง ความต้่องการ

ของต่ลาดภายในปีระเท้ศ และการส่งออก ปัีจจุบันบริษััท้มีทุ้นจดท้ะเบียน 74 ล้านบาท้ สำานักงานให่ญ่่ และโรงงานตั่�งอย่้ที้� 50/9  

ถึนนพห่ลโยธ่ิน ก.ม. 36 ต่ำาบลคลองห่นึ�ง อำาเภอ คลองห่ลวง จังห่วัดปีทุ้มธิานี ปีระเท้ศไท้ย

1.1 วิสัยทั่ศน์ วัตถ้ืประสงค์ เป้าหุ้มาย หุ้รือกลย้ท่ธ์

แผู้นยุท้ธิศาสต่ร์ของก้�ดเยียร์สรุปีส่วนสำาคัญ่ที้�เราจะช่นะใจผู้้้บริโภค ล้กค้า ค่้ค้า และผู้้้ถ่ึอหุ้่นกันอย่างไร โดยมีการกำาห่นด 

จุดมุ่งห่มายและแยกแยะถึึงส่�งที้�พวกเราจะท้ำาด้วยกันทั้�งที้มและเป็ีนรายบุคคลเพ่�อร่วมกันบรรลุเป้ีาห่มาย

แผู้นยุท้ธิศาสต่ร์ระบุถึึงที้�ที้�เราต้่องการจะไปีต่่อในฐานะบริษััท้ โดยสร้างขึ�นจากส่�งที้�เราท้ำาได้ดี ต่อบรับความก้าวห่น้าที้�เราได้

ร่วมกันท้ำา และนำาวิธีิการที้�เราจะยังคงช่นะอย่างต่่อเน่�อง ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที้�เข้มข้นและเปีลี�ยนแปีลงไปีอย่างรวดเร็ว

ก้�ดเยียร์ระบุเป้ีาห่มายอย่างเด่นชั่ดและต่รงตั่วกล่าวค่อเพ่�อ “สร�างรายได�และผู้ลกำาไรท่ี่�เติบโตอย่างยั�งยืน	และเพิ�มคุณค่า 

ในแบรนด์สินค�าข้องเรา”

แผู้นยุท้ธิศาสต่ร์ของก้�ดเยียร์น่ยามด้วยเพียงวลีง่าย ๆ เพียงปีระโยคห่นึ�งที้�ว่า “หน่�งท่ี่มขั้บเคลื�อนประสิที่ธิภาพไปด�วยกัน	 

ไม่ว่าจะอย่้บนที่�องถืนน	ในตลาดการค�า	และทัี่�วทัี่�งองค์กร”

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที่�สำาคัญ

อำานาจในการควบัค้มบัริษััท่

บริษััท้ฯ ไม่ได้ลงท้ะเบียนการเปีลี�ยนแปีลงใด ๆ ที้�เกี�ยวข้องในโครงสร้างการถ่ึอหุ้่น

ลักษัณะการประกอบัธ้รกิจในปีที่�ผู่้านมา

ยางรถืยนต์สำาหุ้รับัผู้้�บัริโภค

บริษััท้ฯ นำาเสนอร้ปีแบบโมเดลธุิรก่จที้�เช่่�อมต่่อในปีระเท้ศไท้ยซึ์�งมีวัต่ถุึปีระสงค์ห่ลักเพ่�อให้่กระบวนการจัดซ่์�อยางรถึยนต์่ง่าย

ขึ�นสำาห่รับล้กค้าและผู้้้บริโภคของเรา

การรวมพลังขององค์ปีระกอบของร้ปีแบบธุิรก่จที้�เช่่�อมต่่อกันช่่วยให้่เราได้รับความเช่่�อมั�นจากผู้้้บริโภคและล้กค้า

การเปีิดตั่วผู้ล่ต่ภัณฑ์์ให่ม่ในปีระเท้ศไท้ย การแต่่งตั่�งผู้้้จัดจำาห่น่ายที้�สอดคล้องกัน การเปีิดสาขา 4 สาขาของ Goodyear 

Autocare และการเพ่�มขึ�นของคอนเท้้นท์้ของก้�ดเยียร์ในส่�อสังคมออนไลน์เป็ีนขั�นต่อนแรกของวิธีิการแบบบ้รณาการ เพ่�อจะอย่้ 

ใกล้ช่่ดกับล้กค้าและผู้้้บริโภคและสร้างคุณค่าให้่กับผู้้้มีส่วนได้เสียโดยรวม
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บัริษััท่ฯ  ได�เปิดตัวยางรถืยนต์สำาหุ้รับัผู้้�บัริโภคใหุ้ม่สี�ร่้นดังต่อไปนี�

 Assurance Duraplus 2  Wrangler AT Silenttrac 

 Eagle F1 Asymmetric 5  Cargo Max

ศ้นย์บัริการ “ก้�ดเยียร์ออโต�แคร์” 

ก้�ดเยียร์ ออโต้่แคร์ เป็ีนศ้นย์บริการยางรถึยนต์่มาต่รฐาน

สากลที้�ให้่บริการบำารุงรักษัารถึยนต์่ครบวงจรด้วยผู้ล่ต่ภัณฑ์์

คุณภาพระดับโลก เครื�องม่อที้�ทั้นสมัยพร้อมท้ีมช่่างเท้คน่คม่อ

อาชี่พ ณ ส่�นปีี 2562 มีสาขาของก้�ดเยียร์ออโต้่แคร์จำานวน  

77 สาขาในปีระเท้ศไท้ย โดยเปิีด 4 แห่่งในช่่วง 12 เด่อนที้�ผู่้านมา

1.3 โครงสร�างการถืือหุ้้�นของบัริษััท่

ก้�ดเยียร์ ปีระเท้ศไท้ย มีทุ้นจดท้ะเบียน 74,000,000 บาท้ 

ม้ลค่าหุ้่นที้�ต่ราไว้หุ้่นละ 10 บาท้ รวม 7,400,000 หุ้่น เป็ีน 

หุ้่นสามัญ่ที้�มีส่ท้ธ่ิออกเสียงทั้�งห่มด โดยส่ท้ธ่ิออกเสียง 1 หุ้่น

เท่้ากับ 1 เสียง ก้�ดเยียร์ ปีระเท้ศไท้ยเป็ีนบริษััท้ ในเครือของ 

เดอะก้�ดเยียร์ ไท้ร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปีะนี ซึ์�งถ่ึอหุ้่นในบริษััท้ ทั้�งส่�น  

4,942,418 หุ้่น ค่ดเปีน็รอ้ยละ 66.79 ของหุ้่นทั้�งห่มดของบรษัิัท้

 จำานวนหุ้่นที้�เห่ล่อร้อยละ 33.21 ถ่ึอโดยผู้้้ถ่ึอหุ้่นรายย่อย

เดอะก้�ดเยียร์ ไท้ร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปีะนีก้�ดเยียร์ เป็ีนห่นึ�ง 

ในบริษััท้ผู้้้ผู้ล่ต่ยางรถึยนต์่และยางเครื�องบ่นที้�ให่ญ่่ที้�สุดของโลก

มีพนักงานกว่า 64,000 คน โรงงานผู้ล่ต่ 47 แห่่งใน 21 ปีระเท้ศ

ทั้�วโลก ก้�ดเยียร์มีศ้นย์นวัต่กรรม 2 แห่่ง ตั่�งอย่้ที้�เม่องแอครอน 

รัฐโอไฮโอ สห่รัฐอเมริกา และเม่องโคลมาร์ เบ่ร์ก ในลักเซ์มเบ่ร์ก 

โดยมีนโยบายมุ่งพัฒนาผู้ล่ต่ภัณฑ์์ และบริการด้วยเท้คโนโลยีและ

กระบวนการผู้ล่ต่ที้�ลำ�าสมัยเพ่�อเป็ีนต้่นแบบมาต่รฐานอุต่สาห่กรรม 

ยานยนต์่
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การเป็นเจ�าของของก้�ดเยียร์ประเท่ศไท่ย

Board of Directors

Audit Committee
Nomination and 

Corporate Governance 
Committee

บรษิทั กูด๊เยยีร ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

มหำชน

กูด๊เยยีร ์ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิำ

ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ย

66.79 % 33.21 %

Goodyear 
(Thailand) Public 
Company Limited

Goodyear 
USA

Minority
Shareholders

66.79 % 33.21 %

1.4 ความสัมพันธ์กับักล่้มธ้รกิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่

เดอะก้�ดเยียร์ ไท้ร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปีะนี ได้ให้่ส่ท้ธ่ิในการใช้่เครื�องห่มายการค้า ส่ท้ธ่ิบัต่รการผู้ล่ต่ และการให้่บริการ 

ท้างด้านเท้คน่ค เครื�องจักร วัต่ถุึด่บ เท้คโนโลยีสารสนเท้ศและการบริห่ารงาน รวมถึึงนโยบายการดำาเน่นงานแก่ก้�ดเยียร์ ปีระเท้ศไท้ย

ดังรายละเอียดที้�กล่าวไว้ในหั่วข้อรายการระห่ว่างกั



8
Annual Report 2019 | รายงานประจำำปี 2562

2.1 โครงสร�างรายได�ของก้�ดเยียร์ประเท่ศไท่ย

ก้�ดเยียรป์ีระเท้ศไท้ยดำาเน่นธุิรก่จห่ลกัเกี�ยวกบัการผู้ล่ต่ และจดัจำาห่นา่ย ผู้ล่ต่ภัณฑ์์ยางรถึยนต่ ์ยางเครื�องบ่น ห่ล่อดอกยาง

เครื�องบ่นสำาห่รับต่ลาดในปีระเท้ศ และเพ่�อการส่งออก

สำาห่รับยางเครื�องบ่น เป็ีนผู้ล่ต่ภัณฑ์์ห่ลักสำาห่รับการขายส่งออกต่่างปีระเท้ศ และรายได้จากการขายยางเครื�องบ่น 

ภายในปีระเท้ศเป็ีนจำานวนที้�ไม่มีสาระสำาคัญ่ จึงไม่มีความแต่กต่่างระห่ว่างการเสนอรายงานต่ามส่วนงานธุิรก่จห่รือส่วนงาน 

ท้างภ้ม่ศาสต่ร์ ดังนั�น บริษััท้ฯ จึงเสนอข้อม้ลท้างการเงินจำาแนกต่ามส่วนงานท้างภ้ม่ศาสต่ร์ที้�ใช้่เกณฑ์์สถึานที้�ตั่�งของต่ลาด 

เพียงร้ปีแบบเดียว

สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม พ.ศ. 2562 บริษััท้ฯ จำาแนกระห่ว่างยอดขายในปีระเท้ศและต่่างปีระเท้ศดังนี�

ห่น่วย (ล้านบาท้) 

รายได�จากการขาย ปี 2562 ร�อยละ ปี 2561 ร�อยละ ปี 2560 ร�อยละ

จำาห่น่ายในปีระเท้ศ 1,440 37.00 1,373 35.58 1,734 43.35

ส่งออก 2,452 63.00 2,486 64.42 2,266 56.65

รวมรายได้จากการขาย 3,892 100.00 3,859 100.00 4,000 100.00

2.2 ลักษัณะผู้ลิตภัณฑ์์ หุ้รือบัริการ

ผู้ลิตภัณฑ์์ของก้�ดเยียร์แบ่ังออกเป็น 2 กล่้มหุ้ลัก ได�แก่

    ผู้ลิตภัณฑ์์ยางรถืยนต์:	บริษััท้ฯ ผู้ล่ต่ส่นค้าอุปีโภคบริโภคระดับพร่เมี�ยมคุณภาพส้ง นวัต่กรรมและความปีลอดภัย 

เป็ีนคุณค่าที้�สำาคัญ่สองปีระการที้�บ่งบอกลักษัณะก้�ดเยียร์ในฐานะ บริษััท้ ที้�มีวัต่ถุึปีระสงค์เพ่�อต่อบสนองความต้่องการของล้กค้า 

ในทุ้กระดับ การถึ่ายโอนเท้คโนโลยีที้� บริษััท้ ได้รับอย่างสมำ�าเสมอจาก บริษััท้ฯ เดอะก้�ดเยียร์ไท้ร์แอนด์รับเบอร์ จำากัด ปีระเท้ศ

สห่รัฐอเมริกาและศ้นย์ท้ดสอบของ บริษััท้ ก้�ดเยียร์อ่นเต่อร์เนชั่�นแนลคอร์ปีอเรชั่�น ลักเซ์มเบ่ร์ก ส่งผู้ลให่้มีการพัฒนาผู้ล่ต่ภัณฑ์์ 

อย่างต่่อเน่�องทั้�งในด้านคุณภาพและการออกแบบ ช่่วยให่้ผู้้้ขับขี�ยานยนต่์มั�นใจได้ว่ายางที้�ใช่้มีคุณภาพส้งและให่้การขับขี�ที้�ปีลอดภัย 

ผู้ล่ต่ภัณฑ์์ของ บริษััท้ฯ ได้รับการยอมรับอย่างดีในด้านคุณภาพและปีระส่ท้ธ่ิภาพที้�เห่น่อกว่าทั้�งในและต่่างปีระเท้ศ

กลุ่มผู้ล่ต่ภัณฑ์์ห่ลักในปีระเท้ศไท้ย ค่อ

      ยางรถึยนต์่นั�ง       ยางรถึปิีคอัพ

      ยางรถึยนต์่ SUV       ยางสปีอร์ต่

      ยางรันออนแฟลต่       ยางรถึยนต์่เพ่�อการพาณ่ช่ย์

    	ผู้ลิตภัณฑ์์ยางเคร่�องบิน ก้�ดเยียร์เป็ีนที้�ร้้จักกันดีในเรื�องผู้ล่ต่ภัณฑ์์ยางเครื�องบ่นมานานกว่าศต่วรรษัทั้�งในยางเรเดียล

และ ยางผู้้าใบ ก้�ดเยียร์มีโรงงานผู้ล่ต่ยางรถึยนต์่สำาห่รับบ่นในแดนวิลล์ สห่รัฐอเมริกา เซ์าเปีาโล บราซ่์ล และปีระเท้ศไท้ย ปีระเท้ศไท้ย

ได้รับเล่อกให้่เป็ีนฐานการผู้ล่ต่ยางเครื�องบ่นในภ้ม่ภาคเอเชี่ยแปีซ่์ฟิก รวมถึึง:

    ยางเครื�องบ่นทั้�วไปี (General Aviation Tires)

    ยางเครื�องบ่นเพ่�อการพาณ่ช่ย์ (Commercial Aviation Tires) และ

    การห่ล่อดอกยางเครื�องบ่น (Retread)

2.3 การส่งเสริมการลงท้่น

บริษััท้ฯ ได้รับบัต่รส่งเสริมการลงทุ้นจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ้นสำาห่รับผู้ล่ต่ยางเรเดียลสำาห่รับเครื�องบ่น  

ในปีี 2560 ส่ท้ธ่ิปีระโยช่น์ที้�สำาคัญ่ที้�ได้รับได้แก่ การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาห่รับเครื�องจักรต่ามที้�คณะกรรมการพ่จารณาอนุมัต่่

การได้รับยกเว้นภาษีัอากรต่่าง ๆ รวมทั้�งการได้รับยกเว้นภาษีัเงินได้น่ต่่บุคคลสำาห่รับกำาไรสุท้ธ่ิเป็ีนระยะเวลา 8 ปีี นับแต่่วันที้�เริ�ม 

มีรายได้จากก่จการที้�ได้รับการส่งเสริมนั�น ในปีี 2562 บริษััท้ฯ ยังไม่ได้เริ�มใช้่ส่ท้ธ่ิปีระโยช่น์ในการได้รับยกเว้นภาษีัเงินได้น่ต่่บุคคล

สำาห่รับปีี 2562 เน่�องจากมีผู้ลปีระกอบการขาดทุ้น

2. ลักษัณะการประกอบัธ้รกิจ
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รายได้แยกต่ามรายได้ที้�ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุ้นแสดงได้ดังนี�

สำาหุ้รับัปีสิ�นส้ด

วันที่� 31 ธันวาคม

รายได�ที่�ได�รับั

การส่งเสริมการลงท้่น

รายได�ที่�ไม่ได�รับั

การส่งเสริมการลงท้่น
รวมรายได�

พ.ศ. 2562

บัาท่

พ.ศ. 2561

บัาท่

พ.ศ. 2562

บัาท่

พ.ศ. 2561

บัาท่

พ.ศ. 2562

บัาท่

พ.ศ. 2561

บัาท่

รายได�จาก

การข้ายในประเที่ศ
3,497,928 - 1,436,172,283 1,372,857,317 1,439,670,211 1,372,857,317

รายได�จาก

การส่งออก
265,061,715 109,071,335 2,187,463,643 2,376,916,417 2,452,525,358 2,485,987,752

268,559,643 109,071,335 3,623,635,926 3,749,773,734 3,892,195,569 3,858,845,069

2.4 การตลาดและสภาพแวดล�อมท่างการแข่งขัน

(1) (1) กิจกรรมท่างการตลาดสำาหุ้รับัผู้ลิตภัณฑ์์ยางรถืยนต์

ก่จกรรมการต่ลาดห่ลักเน้นห่นักในการขยายตั่วของการจัดจำาห่น่ายและในการนำาเสนอเท้คโนโลยีขั�นส้งของผู้ล่ต่ภัณฑ์์ให่ม่:

      กิจกรรมการตลาดปี	2562

1. การขยายเครือข่ายศ้นย์บริการก้�ดเยียร์ ออโต้่แคร์

2. การขยายช่่องท้างการจัดจำาห่น่าย

3. เปิีดตั่วผู้ล่ต่ภัณฑ์์ให่ม่ 4 รายการ

4. การส่�อสารต่ราส่นค้า เน้นการส่�อสารผู่้านท้างช่่องท้างโซ์เชี่ยลมีเดียเพ่�อให้่เข้าถึึงผู้้้บริโภคในเช่่งกว้างมากย่�งขึ�น

      การอธิบายเชิ้งเปรียบเท่ี่ยบกับค่้แข่้งในภาพรวม

 ก้�ดเยยีรป์ีระเท้ศไท้ยเปีน็ผู้้้ผู้ล่ต่ยางรถึยนต่ร์ะดบัพร่เมี�ยมสำาห่รบัผู้้ผู้้ล่ต่ยางรถึยนต่ชั์่�นนำา ผู้ล่ต่ภัณฑ์์ยางรถึยนต่์

 ต่่าง ๆ ได้แก่ ยางรถึยนต์่นั�ง 4 × 4 และ SUV, ยางรถึยนต์่สำาห่รับรถึบรรทุ้กขนาดเล็ก

 กลุ่มล้กค้าและช่่องท้างการจัดจำาห่น่ายเป็ีนไปีต่ามร้ปีแบบการบริโภค

      ตลาดที่ดแที่น	(Replacement	Market)	ค่อ ต่ลาดที้�ผู้้้บริโภคซ่์�อยางเพ่�อนำาไปีเปีลี�ยนกับยางชุ่ดแรกที้�ต่่ดมาพร้อมกับ

รถึยนต์่ ก้�ดเยียร์จัดจำาห่น่ายผู้ล่ต่ภัณฑ์์ให้่กับผู้้้บริโภคผู่้านตั่วแท้นจำาห่น่ายยางรถึยนต์่ในปีระเท้ศและผู้้้จัดจำาห่น่าย

      ตลาดโรงงานประกอบรถืยนต์	(Original	Equipment	Market)	เป็ีนช่่องท้าง การจัดจำาห่น่ายสำาห่รับโรงงานผู้ล่ต่ยานยนต์่.

      ตลาดส่งออก	(Export	Market) เป็ีนการจำาห่น่ายแก่บริษััท้ในเครือก้�ดเยียร์ทุ้กภ้ม่ภาคทั้�วโลก

สัดส่วนยอดขายในปีระเท้ศและต่่างปีระเท้ศแสดงไว้ในโครงสร้างรายได้ในส่วนที้� 2.1 ข้างต้่น

สภาพแวดล�อมการแข่งขัน

ผู้ล่ต่ภัณฑ์์มวลรวมปีระช่าช่าต่่ ดัช่นีความเช่่�อมั�นผู้้้บริโภคมีการเต่่บโต่อย่างต่่อเน่�องเม่�อเที้ยบกับปีี 2561 อย่างไรก็ต่าม 

ในปีี 2562 ต่ลาดท้ดแท้นยางรถึยนต์่ยังคงลดลงอย่างต่่อเน่�องเน่�องจากผู้้้บริโภคมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกับอนาคต่ของเศรษัฐก่จ 

และช่ะลอการเปีลี�ยนยางรถึยนต์่อย่างต่่อเน่�อง

ในสภาพแวดล้อมของต่ลาดที้�มีการแข่งขันส้ง ก้�ดเยียร์ปีระสบความสำาเร็จในการขยายเครือข่ายก้�ดเยียร์ออโต่้แคร์ เพ่�ม 

การกระจายแบรนด์และเปิีดตั่วผู้ล่ต่ภัณฑ์์ให่ม่สี�รายการ

ต่ลาด โรงงานปีระกอบรถึยนต์่ ก็ปีระสบกับการลดลงของการผู้ล่ต่ยานพาห่นะให่ม่ (-7.1%) และยอดขายรถึยนต์่ให่ม่ (-3.3%)

 แนวโน้มภาวะอุต่สาห่กรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต่

ผู้้้บริโภคยางรถึยนต่์ในปีระเท้ศไท้ยกว้างมาก แต่่ส่วนที้�สำาคัญ่ในต่ลาดค่อตั่วแท้นจากแบรนด์ชั่�นนำาไม่กี�แห่่ง เช่่นก้�ดเยียร์ 

ก่อตั่�งขึ�นในปีระเท้ศไท้ยมาห่ลายปีี มีการเปีลี�ยนแปีลงเล็กน้อยในโครงสร้างต่ลาดในปีีที้�ผู่้านมาและมีแนวโน้มที้�จะคาดห่วังแนวโน้ม 

ที้�คล้ายกันในอนาคต่อันใกล้



10
Annual Report 2019 | รายงานประจำำปี 2562

(2) ผู้ลิตภัณฑ์์ยางเครื�องบิัน

    การตลาดผู้ลิตภัณฑ์์ยางเคร่�องบินและสภาพแวดล�อมการแข่้งขั้น

ปีี 2562 แนวโน้มอุต่สาห่กรรมของการเปีลี�ยนจากเท้คโนโลยียางผู้้าใบเป็ีนยางเรเดียลยังคงมีต่่อเน่�อง ผู้้้ผู้ล่ต่ต่่างแข่งขัน

กันเพ่�อพัฒนายางเรเดียลรุ่นให่ม่เพ่�อต่อบสนองความต้่องการที้�เพ่�มขึ�นของล้กค้าสายการบ่นเกี�ยวกับปีระส่ท้ธ่ิภาพการลงจอดและ

 ความท้นท้านของยางต่่อการห่ล่อดอกยางเครื�องบ่น สอดคล้องกับการพัฒนาเครื�องบ่นให่ม่ของโรงงานปีระกอบเครื�องบ่น เช่่นกัน

 โดยรวมแล้วต่ลาดยางการบ่นยังคงมีการแข่งขันส้งและมีเกณฑ์์ท้างเท้คน่คส้ง

ก่จกรรมของก้�ดเยียร์ในปีี 2562 มุ่งเน้นไปีที้�ความพยายามอย่างต่่อเน่�องในการให้่บริการชั่�นนำาและผู้ล่ต่ภัณฑ์์ที้�ดีที้�สุด 

แก่ล้กค้าของเรา

ความท้้าท้ายที้�ย่�งให่ญ่่ในปีีพ. ศ. 2562 ค่อ กรณีเครื�องบ่นโบอ่�ง 737 แม�กซ์์ถ้ึกระงับการบ่นทั้�วโลกตั่�งแต่่เด่อนมีนาคม 

ที้�ผู่้านมา ส่งผู้ลกระท้บต่่ออย่างมีนัยสำาคัญ่ต่่อ การวางแผู้นการผู้ล่ต่ยางเครื�องบ่นปีระเภท้เรเดียลอย่างมาก ด้วยเท้คโนโลยีขั�นส้ง

ของก้�ดเยียร์และการให่้บริการระดับส้งที้�สมำ�าเสมอ บริษััท้ฯ ได้รับสัญ่ญ่าเพ่�มเต่่มเช่่นเดียวกับเครื�องการบ่นไท้ย B777 การมุ่งเน้น 

ไปีที้�ห่มวดสายการบ่นเช่่งพาณ่ช่ย์ บริษััท้ฯ ปีระสบความสำาเร็จในการรักษัาล้กค้าต่ามสัญ่ญ่าเด่มและสัญ่ญ่าเครื�องให่ม่ในปีระเท้ศไท้ย

นอกจากนี� บริษััท้ฯ ยังคงค่บห่น้าต่่อไปีในการเต่่บโต่ของช่่องท้างการจัดจำาห่น่ายของสายการบ่นทั้�วไปีและห่มวดเครื�องบ่นธุิรก่จ 

ในปีีนี�

    กลุ่มล้กค�า	และช่้องที่างการจำาหน่าย

กลุ่มล้กค้าห่ลัก ค่อ กลุ่มล้กค้าสายการบ่นพาณ่ช่ย์ทั้�งในปีระเท้ศไท้ย ในภ้ม่ภาคเอเชี่ยแปีซ่์ฟิค และกลุ่มล้กค้าเครื�องบ่นส่วนตั่ว

ช่่องท้างการจำาห่น่าย ค่อ ต่ลาดส่งออกเป็ีนห่ลัก และต่ลาดในปีระเท้ศ สำาห่รับต่ลาดส่งออกจะจำาห่น่ายไปียังบริษััท้ในเครือ

ก้�ดเยียร์ ส่วนการจำาห่น่ายในปีระเท้ศไท้ยจะกระท้ำาโดยก้�ดเยียร์ (ปีระเท้ศไท้ย) ซึ์�งความต้่องการของต่ลาดจะแปีรผู้นัต่ามภาวะเศรษัฐก่จ

 และการท่้องเที้�ยวในปีระเท้ศที้�จะส่งผู้ลโดยต่รงต่่อปีริมาณการเพ่�มขึ�นห่รือลดลงของเที้�ยวบ่นของสายการบ่นต่่าง ๆ

    สัดส่วนยอดขายในปีระเท้ศและส่งออกโปีรดด้โครงสร้างรายได้ในส่วนที้� 2.1 ข้างต้่น

2.5 การจัดหุ้าผู้ลิตภัณฑ์์ และบัริการ

(ก) ลักษัณะการจัดใหุ้�ได�มาซ่ึ่�งผู้ลิตภัณฑ์์

ก้�ดเยียร์มีโรงงาน 1 โรง ตั่�งอย่้จังห่วัดปีทุ้มธิานี สำาห่รับผู้ล่ต่ยางรถึยนต์่ ยางเครื�องบ่น และห่ล่อดอกยางเครื�องบ่น

     การจัดห่าวัต่ถุึด่บ ห่รือผู้ล่ต่ภัณฑ์์เพ่�อจำาห่น่าย

บริษััท้ฯ จัดห่าวัต่ถุึด่บที้�สำาคัญ่ที้�ใช้่ในการผู้ล่ต่จากห่ลายแห่ล่ง วัต่ถุึด่บทุ้กช่น่ดที้�ใช้่ในการผู้ล่ต่จะต้่องผู่้านการต่รวจสอบและ

ได้รับการอนุมัต่่จากศ้นย์ท้ดสอบของเดอะ ก้�ดเยียร์ ไท้ร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปีะนี ปีระเท้ศสห่รัฐอเมริกา ห่รือ ก้�ดเยียร์ อ่นโนเวชั่�น 

เซ์นเต่อร์ ปีระเท้ศลักเซ์มเบอร์ก ก่อนที้�จะนำามาใช้่ในการผู้ล่ต่ วัต่ถุึด่บห่ลักที้�สำาคัญ่ในการผู้ล่ต่ได้แก่ ยางธิรรมช่าต่่ (Natural Rubber) 

ยางสังเคราะห์่ (Synthetic Rubber) เส้นใยสังเคราะห์่ (Nylon Fabric) สารเคมีต่่าง ๆ นำ�ามันผู้สมยาง ผู้งคาร์บอนแบล็ค (Carbon 

Black) เส้นใยเห่ล็ก (Steel Cord) เส้นลวดขอบยาง (Bead Wire) และวัต่ถุึด่บอ่�น ๆ

สัดส่วนการจัดห่าวัต่ถุึด่บภายในปีระเท้ศ ค่ดเป็ีนร้อยละ 43% และจัดห่าจากต่่างปีระเท้ศค่ดเป็ีนร้อยละ 57% ของวัต่ถุึด่บ 

ที้�จัดห่าทั้�งห่มด

(ข) ผู้ลกระท่บัต่อสิ�งแวดล�อมจากกระบัวนการผู้ลิต หุ้รือการกำาจัดวัตถ้ืดิบัเหุ้ลือใช�

(1)	นโยบายการจัดการข้องเส่ยท่ี่�เกิดจากกระบวนการผู้ลิตยาง	

ของเสียที้�เก่ดจากกระบวนการผู้ล่ต่ ปีระกอบด้วย ของเสียที้�ไม่เป็ีนอันต่ราย ได้แก่ พลาสต่่ก และยาง เศษัไม้ เห่ล็ก โลห่ะ 

และของเสียที้�เป็ีนอันต่ราย ได้แก่ ผู้้าปีนเป่ี�อนนำ�ามัน สารเคมีห่มดอายุ นำ�ามันใช้่แล้ว ห่ลอดไฟใช้่แล้ว ต่ลับห่มึกเครื�องถ่ึายเอกสาร  

ภาช่นะปีนเป่ี�อน กระป๋ีองสี

 ก้�ดเยียร์จดัการกำาจัดของเสียทั้�งสองปีระเภท้ในโรงงานอย่างมีระบบ โดยมีโรงกำาจัดขยะสำาห่รับแยกขยะแต่่ละช่น่ด

เพ่�อขนย้ายไปีกำาจัดต่ามกระบวนการและมาต่รฐาน และมีการต่รวจสอบโดยผู้้้ต่รวจสอบอ่สระ อย่างน้อยปีีละ 2 ครั�งเพ่�อให้่เป็ีนไปี

ต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นด และเพ่�อให้่มั�นใจว่า การผู้ล่ต่ส่นค้าของ ก้�ดเยียร์จะไม่ก่อมลพ่ษัห่รือส่งผู้ลกระท้บใด ๆ ท้างด้านส่�งแวดล้อม

ต่่อชุ่มช่นใกล้เคียงโรงงาน
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(2)	การตรวจสอบคุณภาพนำ�าทิี่�งจากกระบวนการผู้ลิต

บริษััท้ฯ ลงทุ้นก่อสร้างและเด่นระบบในการบำาบัดนำ�าเสียที้�เก่ดขึ�นจากกระบวนการผู้ล่ต่ โดยระบบบำาบัดนำ�าเสียแบบ 

ต่กต่ะกอน (Activated sludge) อีกทั้�งมีการต่รวจวัดคุณภาพนำ�าห่ลังจากท้ำาการบำาบัดจากระบบบำาบัดนำ�าเสียอีกขั�น เพ่�อให้่มั�นใจว่า

นำ�าที้�เราได้ปีล่อยออกส่้ลำารางสาธิารณะนั�นมีคุณภาพผู้่านต่ามมาต่รฐานที้�กำาห่นด พาราม่เต่อร์ที้�ต่รวจ ได้แก่ ความเปี็นกรดและ 

ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), ซี์โอดี (COD), สารแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซ์ัลไฟด์ (H2S), นำ�ามันและไขมัน (Oil & Grease) โดย 

ผู้้้ต่รวจสอบภายนอกทุ้ก ๆ 1 เด่อน

(3)	การตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ี่�ระบายออกจากโรงงาน

บริษััท้ฯ ได้มีการต่รวจสอบปีริมาณการปีล่อยอากาศที้�ระบายออกจากปีล่องระบายอากาศที้�ออกจากโรงงาน พาราม่เต่อร์

ที้�ต่รวจ ได้แก่ ปีริมาณฝุ่่น (TSP), ก�าซ์ซั์ลเฟอร์ไดออกไซ์ด์ (SO2), ออกไซ์ด์ของไนโต่รเจน (NOx as NO2), ก�าซ์คาร์บอนมอนนอกไซ์ด์  

(CO), ปีริมาณค่าควันดำา (Opacity), ออกซ่์เจน (O2) โดยผู้้้ต่รวจสอบจากภายนอกบริษััท้ ทุ้ก ๆ 6 เด่อน

ข้�อพิพาที่หร่อการถ้ืกฟ้้องร�องเก่�ยวกับสิ�งแวดล�อม	และแนวที่างแก�ไข้ข้�อพิพาที่ดังกล่าว

ก้�ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเร่ยนในปีี 2562 และ 3 ปีีก่อนห่น้า จากชุ่มช่นท้างด้านส่�งแวดล้อม โดยท้างบริษััท้ฯ ได้ท้ำาห่นังส่อ 

เพ่�อต่รวจสอบข้อร้องเร่ยนที้�สำานักงานอุต่สาห่กรรมจังห่วัดปีทุ้มธิานีและสำานักงานเท้ศบาลเม่องคลองห่ลวงเร่ยบร้อยแล้ว

2.6 งานที่�ยังไม่ส่งมอบั เฉพาะงานที่�มีม้ลค่าส้งและใช�เวลาในการส่งมอบังาน

- ไม่มี -
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3.1 ความเสี�ยงต่อการดำาเนินธ้รกิจของบัริษััท่

1. ความเสี�ยงด�านการเงิน

ก)	ความเส่�ยงจากอัตราแลกเปล่�ยน

บริษััท้ฯ ไม่มีนโยบายในการใช้่อนุพันธ์ิท้างการเงินเพ่�อบริห่ารความเสี�ยงอันเก่ดจากความผัู้นผู้วนจากอัต่ราแลกเปีลี�ยนเงิน

ต่ราต่่างปีระเท้ศ อย่างไรก็ต่ามผู้้้บริห่ารอาจพ่จารณาเล่อกใช้่สัญ่ญ่าแลกเปีลี�ยนเงินต่ราต่่างปีระเท้ศล่วงห่น้าเพ่�อป้ีองกันความเสี�ยง

ที้�อาจเก่ดขึ�นจากความผัู้นผู้วนของอัต่ราแลกเปีลี�ยนเป็ีนเฉพาะกรณี

ณ วันที้� 31 ธัินวาคม พ.ศ. 2562 บริษััท้ฯ ไม่มีสัญ่ญ่าซ่์�อขายเงินต่ราต่่างปีระเท้ศล่วงห่น้าที้�เปิีดสถึานะไว้

ข้)	ความเส่�ยงจากอัตราดอกเบ่�ย

บริษััท้ฯ ได้ดอกเบี�ยรับจากเงนิสดและรายการเท้ยีบเท้า่เงนิสด และเงนิลงท้นุระยะสั�น บริษััท้ บริห่ารความเสี�ยงจากอตั่ราดอกเบี�ย

โดยการฝ่ากเงินสด รายการเที้ยบเท่้าเงินสด และเงินลงทุ้นโดยให้่มีระยะเวลาครบกำาห่นดไถ่ึถึอนและอัต่ราดอกเบี�ยที้�แต่กต่่างกัน บริษััท้ฯ

 ไม่มีส่นท้รัพย์ที้�ต้่องอ้างอ่งอัต่ราดอกเบี�ยอย่างมีสาระสำาคัญ่

ค)	ความเส่�ยงจากสินเชื้�อ

บริษััท้ฯ ไม่มีการกระจุกตั่วของความเสี�ยงด้านการให่้ส่นเช่่�อที้�เก่ดจากล้กห่นี�การค้า เน่�องจากบริษััท้ มีล้กค้าจำานวนมาก 

รายที้�ครอบคลมุถึึงล้กค้าที้�เปีน็ผู้้้ผู้ล่ต่ ผู้้้จัดจำาห่น่ายและผู้้บ้ริโภค ฝ่่ายบรหิ่ารเช่่�อวา่ไมมี่ความเสี�ยงจากการให่ส่้นเช่่�อในล้กห่นี�การคา้

มากไปีกว่าจำานวนที้�สำารองไว้เผู่้�อการเร่ยกช่ำาระห่นี�ไม่ได้ 

บริษััท้ฯ ไม่มีความเสี�ยงจากการกระจุกตั่วของส่นเช่่�อที้�เกี�ยวข้องกับเงินสดและรายการเท้ียบเท้่าเงินสดบริษััท้ ฝ่ากเงินไว้กับ

สถึาบันท้างการเงินที้�น่าเช่่�อถ่ึอห่ลายแห่่ง โดยนโยบายของบริษััท้ จะจำากัดความเสี�ยงโดยการกระจายเงินฝ่ากไม่จำากัดเฉพาะสถึาบัน

การเงินแห่่งใดแห่่งห่นึ�ง และสำาห่รับเงินสดส่วนเก่นจะนำาไปีลงทุ้นในเงินลงทุ้นที้�มีความเสี�ยงต่ำ�าห่รือเงินลงทุ้นที้�มีความน่าเช่่�อถ่ึอส้ง 

ที้�ครบกำาห่นดช่ำาระ 90 วัน บริษััท้ ไม่เคยปีระสบผู้ลขาดทุ้นจากเงินลงทุ้นดังกล่าว

ง)	ความเส่�ยงด�านสภาพคล่อง

บริษััท้ฯ บริห่ารจำานวนเงินสดที้�มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุ้นในห่ลักท้รัพย์ที้�มีต่ลาดรองรับโดยการห่าแห่ล่งเงินทุ้นแสดง 

ให้่เห็่นได้จากการที้�มีวงเงินในการก้้ย่มที้�ได้มีการต่กลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ และความสามารถึในการปิีดสถึานะท้างการต่ลาด

2. ความเสี�ยงด�านวัตถ้ืดิบั

บริษััท้ฯ จัดซ่์�อวัต่ถุึด่บเพ่�อใช้่ในการผู้ล่ต่ ทั้�งจากผู้้้ค้าในปีระเท้ศและต่่างปีระเท้ศ ยางธิรรมช่าต่่ ยางสังเคราะห์่ ผู้งคาร์บอนด์

แบล็ค เส้นใยสงัเคราะห่ ์และเคมภัีณฑ์์ต่่าง ๆ  เปีน็วัต่ถุึด่บที้�สำาคัญ่ในการผู้ล่ต่ยางรถึยนต่ ์ซึ์�งวัต่ถุึด่บในแต่่ละช่น่ดสามารถึจดัห่าไดจ้าก

ผู้้้ผู้ล่ต่ทั้�งในปีระเท้ศและต่่างปีระเท้ศ อย่างไรก็ต่าม บริษััท้ฯ ได้กำาห่นดนโยบายการ จัดห่าวัต่ถุึด่บและต่่ดต่าม ปีระเม่นผู้ล การบริห่าร

การใช่วั้ต่ถุึด่บอย่างเปีน็ระบบ และจดัท้ำาแผู้นรองรบักรณเีก่ด ภาวะการขาดแคลนวตั่ถุึด่บ ห่รือความผู้นัผู้วนของราคาวตั่ถุึด่บ บริษััท้

ร่วมม่อกับบริษััท้ในเครือก้�ดเยียร์ในกลุ่ม ปีระเท้ศอาเซี์ยน เพ่�อป้ีองกันและบริห่ารความเสี�ยงที้�อาจเก่ดจากการขาดแคลนวัต่ถุึด่บและ

การผู้ันผู้วนของราคา วัต่ถุึด่บร่วมกัน ซึ์�งจากความร่วมม่อกันนี� ท้ำาให่้บริษััท้ มีความมั�นใจในแผู้นรองรับปีัญ่ห่าและความเสี�ยง  

และมั�นใจ ว่าสามารถึรับม่อกรณีเก่ดการขาดแคลนวัต่ถุึด่บได้ ซึ์�งจะลดความเสียห่ายต่่อการผู้ล่ต่ของบริษััท้

3.2 ความเสี�ยงด�านการตลาด

1. ตลาดโรงงานประกอบัรถืยนต์ (Original Equipment Market: OEM)

ความเสี�ยงด้านการต่ลาดของต่ลาดโรงงานปีระกอบรถึยนต่์  ค่อ การแปีรผู้ันต่ามต่ลาดรถึยนต่์ ซึ์�งความต่้องการใช่ ้

ยางรถึยนต์่ของต่ลาด  OEM ขึ�นอย่้กับปีริมาณการผู้ล่ต่รถึยนต์่ของผู้้้ปีระกอบธุิรก่จยานยนต์่ที้�มีฐานการผู้ล่ต่ในปีระเท้ศ  

ซึ์�งก้�ดเยียร์ได้ปีระเม่นความเสี�ยงในจุดนี�ไว้แล้ว และบริห่ารจัดการความเสี�ยงด้วยการเพ่�มยอดจำาห่น่ายในต่ลาดอ่�น รวมถึึงการห่า

ฐานล้กค้าในอนาคต่ของต่ลาด OEM เพ่�มมากขึ�น

3. ปัจจัยความเสี�ยง
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2. ตลาดยางรถืยนต์ท่ดแท่น (Replacement Market)

ความต้่องการใช้่ยางรถึยนต์่ในต่ลาดยางรถึยนต์่ท้ดแท้น (Replacement Market) ขึ�นอย่้กับปีริมาณรถึในปีระเท้ศไท้ย 

และจำานวนก่โลเมต่รที้�ขับเคล่�อน จำานวนรถึยนต์่ที้�จดท้ะเบียนในปีระเท้ศไท้ยเพ่�มขึ�นอย่างต่่อเน่�องในช่่วงห่ลายปีีที้�ผู่้านมา แต่่ผู้้้บริโภค 

เริ�มช่ะลอการเปีลี�ยนยางรถึยนต์่

จำานวนแบรนด์ของยางและผู้้้จัดจำาห่น่ายยางรถึยนต์่ในปีระเท้ศไท้ยที้�เพ่�มส้งขึ�น ท้ำาให้่ต่ลาดยางรถึยนต์่ท้ดแท้นมีภาวะ 

การแข่งขันที้�ส้งขึ�นต่ามไปีด้วย   โดยเฉพาะการเข้ามาท้ำาต่ลาดของยางรถึยนต์่ของแบรนด์อ่�นซึ์�งใช้่กลยุท้ธ์ิราคาท้ำาให้่ภาวะการแข่งขัน

ในต่ลาดส้งมากย่�งขึ�น อีกปัีจจัยห่นึ�งค่อราคาวัต่ถุึด่บที้�เป็ีนปัีจจัยห่ลักของยุท้ธิศาสต่ร์ด้านราคา

ความผัู้นผู้วนของราคาวัต่ถุึด่บก็เป็ีนองค์ปีระกอบที้�มีผู้ลอย่างมากต่่อผู้ลกำาไรของ บริษััท้ ความเสี�ยงที้�เกี�ยวข้องนั�นลดลง

ด้วยกลยุท้ธ์ิการกำาห่นดราคาที้�แม่นยำา

ความไม่แน่นอนท้างการเม่องยังปีระเม่นว่าเป็ีนปัีจจัยสำาคัญ่ที้�ส่งผู้ลกระท้บต่่อการเต่่บโต่ของต่ลาดโดยรวม

เน่�องจากสภาวะต่ลาดที้�มีความไม่แน่นอน ก้�ดเยียร์ได้ใช้่กลยุท้ธ์ิเพ่�อขยายช่่องท้างการจัดจำาห่น่ายและเพ่�มการรับร้้แบรนด์ 

รักษัาความย่ดห่ยุ่นในการดำาเน่นงาน

3. ตลาดยางเครื�องบิัน

ปัีจจัยเสี�ยงสำาห่รับต่ลาดยางเครื�องบ่นในส่วนของต่ลาดส่งออกเกี�ยวเน่�องกับสภาวะเศรษัฐก่จในท้ว่ปียุโรปีและท้ว่ปีอเมริกา

ซึ์�งอาจส่งผู้ลกระท้บต่่อปีริมาณเที้�ยวบ่น อย่างไรก็ต่าม  ในภ้ม่ภาคเอเชี่ยแปีซ่์ฟิค  ธุิรก่จการบ่นมีการเต่่บโต่อย่างต่่อเน่�อง มีปีริมาณ

การเพ่�มขึ�นของจำานวนเครื�องบ่นในปีระเท้ศจีน อ่นโดนีเซี์ย และอ่นเดีย ช่่วยช่ดเช่ยการส่งออกในต่ลาดอ่�น

 ปัีจจุบนัความต้่องการยางเรเดียลเพ่�มมากขึ�น  ซึ์�งบริษััท้ฯ บริห่ารจัดการความต้่องการในส่วนนี�ดว้ยการนำาเข้ายางปีระเภท้

ดังกล่าวจากบริษััท้ในเครือของก้�ดเยียร์เพ่�อต่อบสนองความต้่องการของล้กค้าทุ้กกลุ่ม

4. ความเสี�ยงต่อการลงท้่นของผู้้�หุ้ลักท่รัพย์

บริษััท้ เดอะ ก้�ดเยียร์ไท้ร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปีะนี จำากัด ที้�จดท้ะเบียนและตั่�งอย่้ในสห่รัฐอเมริกา ถ่ึอหุ้่นของบริษััท้จำานวน

ร้อยละ 66.79 ของจำานวนหุ้่นที้�ออกจำาห่น่าย ดังนั�น บริษััท้จึงอย่้ภายใต้่การควบคุมของ บริษััท้เดอะ ก้�ดเยียร์ไท้ร์แอนด์ รับเบอร์ 

คอมปีะนี จำากัด ในการดำาเน่นก่จการและการบริห่ารงานของบริษััท้ บริษััท้ฯ ต้่องอาศัยความร่วมม่อกับบริษััท้ เดอะ ก้�ดเยียร์ไท้ร์

แอนด์ รับเบอร์ คอมปีะนี จำากัด ในด้านเท้คโนโลยีในการผู้ล่ต่ เท้คโนโลยีท้างด้านวัต่ถุึด่บ การพัฒนาผู้ล่ต่ภัณฑ์์ การจำาห่น่ายผู้ล่ต่ภัณฑ์์  

เท้คโนโลยีสารสนเท้ศและการบริห่ารงาน การพึ�งพานั�นบริษััท้ มีความเสี�ยงในดำาเน่นธุิรก่จอย่างต่่อเน่�องถ้ึาห่ากมีการเปีลี�ยนแปีลง

จากผู้้้ถ่ึอหุ้่นห่ลักของบริษััท้
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4.1 ท่รัพย์สินถืาวรหุ้ลัก

ม้ลค่าส่นท้รัพย์ห่ลักของบริษััท้ ณ วันที้� 31 ธัินวาคม 2562  มีรายละเอียดของส่นท้รัพย์ที้�สำาคัญ่ ดังนี�

ประเภท่สินท่รัพย์
ลักษัณะกรรมสิท่ธิ� ม้ลค่าตามบััญชี 

(พันบัาท่)
ภาระผู้้กพัน

1) ที้�ด่นและอาคาร บริษััท้เป็ีนเจ้าของ 999,988.00 ไม่มีภาระผู้้กพัน

2) เครื�องจักรอุปีกรณ์และเครื�องม่อ บริษััท้เป็ีนเจ้าของ 2,444,658.00 ไม่มีภาระผู้้กพัน

3) เครื�องต่กแต่่งต่่ดตั่�งและอุปีกรณ์สำานักงาน บริษััท้เป็ีนเจ้าของ 19,189.00 ไม่มีภาระผู้้กพัน

4) ยานพาห่นะ บริษััท้เป็ีนเจ้าของ 8,411.00 ไม่มีภาระผู้้กพัน

5) งานระห่ว่างก่อสร้างและส่นท้รัพย์ระห่ว่างต่่ดตั่�ง บริษััท้เป็ีนเจ้าของ 566,187.00 ไม่มีภาระผู้้กพัน

รวม 4,038,433.00

4.2 สินท่รัพย์ไม่มีตัวตน (สิท่ธิบััตร สัมปท่าน ลิขสิท่ธิ� เครื�องหุ้มายการค�า)

-ไม่มี-

5.1 คดีที่�อาจมีผู้ลกระท่บัด�านลบัต่อสินท่รัพย์

บริษััท้ฯ ไม่มีคดีซึ์�งอาจมีผู้ลกระท้บด้านลบต่่อส่นท้รัพย์ของบริษััท้ที้�มีจำานวนส้งกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้่น  

ณ วันส่�นปีีบัญ่ชี่ล่าสุด รวมทั้�งไม่มีคดีที้�มีจำานวนส้งกว่าร้อยละ 10 ของส่นท้รัพย์ห่มุนเว่ยน ณ วันส่�นปีีบัญ่ชี่ล่าสุด

5.2 คดีที่�กระท่บัต่อการดำาเนินธ้รกิจอย่างมีนัยสำาคัญ 

(ไม่สามารถืประเมินเป็นตัวเลขได�) 

บริษััท้ฯ ไม่มีคดีที้�กระท้บต่่อการดำาเน่นธุิรก่จของบริษััท้อย่างมีนัยสำาคัญ่

5.3 คดีที่�ไม่ได�เกิดจากการประกอบัธ้รกิจโดยปกติของบัริษััท่

บริษััท้ฯ ไม่มีคดีซึ์�งเก่ดจากการปีระกอบธุิรก่จโดยปีกต่่ของบริษััท้.

4. ท่รัพย์สินที่� ใช�ในการประกอบัธ้รกิจ

5. ข�อพิพาท่ท่างกฎหุ้มาย
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6.1 ข�อม้ลทั่�วไป

ชื้�อบริษัที่	 บริษัที่	ก้�ดเย่ยร์	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด	(มหาช้น)		

ที่ะเบ่ยนบริษัที่เลข้ท่ี่� 0107537001188  (เด่มเลขที้� บมจ. 365)

ประกอบธุรกิจ 

ท่ี่�ตั�งสำานักงานใหญ่	และโรงงาน 

จำานวนพนักงาน 

โที่รศัพท์ี่ 

โที่รสาร 

โฮมเพจ 

ทุี่นจดที่ะเบ่ยน 

ทุี่นเรียกช้ำาระแล�ว 

หุ�นสามัญ 

ผู้ล่ต่และจัดจำาห่น่ายยางรถึยนต์่ ยางเครื�องบ่นสำาห่รับต่ลาดในปีระเท้ศ 

และเพ�อ่การส่งออกและให้่บริการห่ล่อดอกยางเครื�องบ่น

เลขที้� 50/9 ถึนนพห่ลโยธ่ิน ก.ม. 36 ต่ำาบลคลองห่นึ�ง  

อ าาเภอคลอง ล่วง จัง วั่ด ี ้มุธิานี 12120

849 คน (ข้ อม้ล ณ วัน ้ี� 31 นวาคม 2562)

0-2909-8080-8 

0-2909-8097

www.goodyear.co.th

74,000,000 บาท้ (ณ วันที้� 31 ธัินวาคม 2558) 

74,000,000 บาท้

7,400,000 หุ้่น ม้ลค่าหุ้่นที้�ต่ราไว้หุ้่นละ 10 บาท้

รายละเอ่ยดนิติบุคคล

ท่ี่�บริษัที่ถืือหุ�นตั�งแต่ร�อยละ	10	 -ไม่มี-

รายละเอียดของบ้ัคคลอ�างอิง

นายที่ะเบ่ยนหลักที่รัพย์ บริษััท้ ศ้นย์รับฝ่ากห่ลักท้รัพย์ (ปีระเท้ศไท้ย) จำากัด  

62 อาคารต่ลาดห่ลักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย  

ถึนนรัช่ดาภ่เษัก แขวงคลองเต่ย เขต่คลองเต่ย 

กรุงเท้พมห่านคร 10110 ปีระเท้ศไท้ย 

โท้รศัพท์้ 0-2229-2800 โท้รสาร 0-2359-1259

ผู้้�สอบบัญช่้ นายชั่ยศ่ริ เรืองฤท้ธ่ิ�ชั่ย ผู้้้สอบบัญ่ชี่รับอนุญ่าต่เลขที้� 4526 

บริษััท้ ไพร้ซ์วอเต่อร์เฮ้าส์ค้เปีอร์ส เอบีเอเอส จำากัด  

179/74-80 ถึนนสาท้รใต้่ ทุ่้งมห่าเมฆ สาท้ร 

กรุงเท้พมห่านคร 10120 

โท้รศัพท์้ 0-2344-1000 ห่รือ 0-2286-9999 

โท้รสาร 0-2286-5050

ท่ี่�ปรึกษากฎหมาย บริษััท้ ต่่ลล่กีแอนด์ก่บบ่นส์ อ่นเต่อร์เนชั่�นแนล จำากัด 

อาคารศุภาลัยแกรนด์ท้าวเวอร์ ชั่�น 26 เลขที้� 1101  

ถึนนพระราม 3 ช่่องนนท้ร่ ยานนาวา กรุงเท้พมห่านคร 10120 

โท้รศัพท์้ 0-2653-5555 โท้รสาร 0-2653-5678

6.2 ข�อม้ลสำาคัญอื�น

-ไม่มี-

6. ข�อม้ลทั่�วไป และข�อม้ลสำาคัญอื�น
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7. ข�อม้ลหุ้ลักท่รัพย์และผู้้�ถืือหุ้้�น

การจัดการ และการกำากับัด้แลกิจการ

7.1 Capital and Paid-up capital

 ชื�อบัริษััท่  บัริษััท่ ก้�ดเยียร์ (ประเท่ศไท่ย) จำากัด (มหุ้าชน)

จำานวนทุี่นจดที่ะเบ่ยน 74,000,000	บาที่

จำานวนทุี่นช้ำาระแล�ว 74,000,000	บาที่

หุ�นสามัญ 7,400,000	หุ�น	

ม้ลค่าหุ�นละ 10	บาที่

ตลาดหลักที่รัพย์ท่ี่�จดที่ะเบ่ยน ตลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	

ชื้�อย่อหลักที่รัพย์ข้องบริษัที่	 GYT

หุ้่นปีระเภท้อ่�นที้�มีส่ท้ธ่ิห่รือเงื�อนไขแต่กต่่างจากหุ้่นสามัญ่

-ไม่มี-

ข้อต่กลงระห่ว่างผู้้้ถ่ึอหุ้่น

-ไม่มี-

7.2 ผู้้�ถืือหุ้้�น

(1) กล่้มผู้้�ถืือหุ้้�นส้งส้ด 10 รายแรก ณ ณ วันปิดสม้ดท่ะเบีัยนล่าส้ด วันที่� 13 ก้มภาพันธ์ 2563

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ จำานวนหุ้้�น ร�อยละ

1.	เดอะก้�ดเย่ยร์	ไที่ร์	แอนด์	รับเบอร์	คอมปะน่ 4,942,418 66.79%

2.	บริษัที่	บุญเพิ�มพ้น	จำากัด 419,160 5.66%

3.	BNP	Paribas	Securities	Services,	London	Branch 350,600 4.74%

4.	บริษัที่	ศรีค่รีเอนเตอร์ไพร์ส	จำากัด 209,864 2.84%

5.	บริษัที่	ศรีพ่�น�อง	จำากัด 208,240 2.81%

6.	บริษัที่	บุญที่รง	จำากัด 141,900 1.92%

7.	กองทุี่นเปิด	อเบอร์ด่น	

(1)	Aberdeen	Standard	Growth 

(2)	Aberdeen	Standard	Smart	Capital	RMF

(3)	Aberdeen	Standard	Small	cap

94,100 1.27%

8.	บริษัที่	ไที่ยเอ็นวีด่อาร์	จำากัด 84,500 1.14%

9.	บริษัที่	เตช้ะไพบ้ลย์	จำากัด 73,480 0.99%

10.	นางดาราวัลย์	สาลักษณ์ 33,200 0.45%

(2) กล่้มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ที่� โดยพฤติการณ์มีอิท่ธิพลต่อการกำาหุ้นดนโยบัายการจัดการหุ้รือการดำาเนินงาน

ของบัริษััท่อย่างมีนัยสำาคัญ

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ จำานวนหุ้้�น ร�อยละ

เดอะก้�ดเย่ยร์	ไที่ร์	แอนด์	รับเบอร์	คอมปะน่ 4,942,418 66.79%

(3) ข�อตกลงระหุ้ว่างผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื�องที่�มีผู้ลกระท่บัต่อการออกและ

เสนอขายหุ้ลักท่รัพย์ หุ้รือการบัริหุ้ารงานของบัริษััท่

- ไม่มี-
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7.3 การออกหุ้ลักท่รัพย์อื�น

-ไม่มี-

7.4 การจ่ายเงินปันผู้ล

บริษััท้ไม่ได้กำาห่นดนโยบายการจ่ายเงินปัีนผู้ล ต่ามข้อบังคับของบริษััท้กำาห่นดเกี�ยวกับการจ่ายเงินปัีนผู้ลว่า ห้่ามม่ให้่แบ่ง

เงินปัีนผู้ลจากกองทุ้นปีระเภท้อ่�นนอกเห่น่อจากผู้ลกำาไร รวมทั้�งกำาไรสะสม ในกรณีที้�บริษััท้ยังมียอดขาดทุ้นสะสมอย่้ ห้่ามม่ให้่แบ่ง

เงินปัีนผู้ล

ข้อม้ลการจ่ายเงินปัีนผู้ลย้อนห่ลัง 3 ปีีของบริษััท้

รอบัผู้ลประกอบัการ
1/1/2562 -

31/12/2562

1/1/2561 - 

 31/12/2561

1/1/2560 - 

31/12/2560

	กำาไรสุที่ธิ	(ล�านบาที่) -60.60 33.80 138.04

	อัตรากำาไรสุที่ธิต่อหุ�น	(บาที่) -8.19 4.57 18.65

	อัตราเงินปันผู้ลต่อหุ�น	(บาที่) 0 5 20

	อัตราผู้ลตอบแที่นเงินปันผู้ล	(%) 0 5.43 4.9

	อัตราการจ่ายเงินปันผู้ลต่อกำาไรสุที่ธิ	(%) 0 109 107

	เงินปันผู้ลจ่ายรวมทัี่�งสิ�น	(ล�านบาที่) 0 37 148
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8. โครงสร�างการจัดการ

8.1. Board of Directors

รายช่่�อและต่ำาแห่น่งกรรมการ ณ วันที้� 31 ธัินวาคม 2562 

ข้อม้ลเกี�ยวกับปีระวัต่่ของกรรมการ โปีรดด้เอกสารแนบ 1

กรรมการผู้้้มีอำานาจลงนามผู้้กพันบริษััท้

นายล้ก้า เครปีาโช่ลี� และนายพ่พัฒน์ วรพ่พัฒน์ ลงลายม่อช่่�อร่วมกัน และปีระทั้บต่ราสำาคัญ่ของบริษััท้

รายชื�อ ตำาแหุ้น่ง

การประช้ม

สามัญ

ประจำาปี 

ผู้้�ถืือหุ้้�น  

ปี 2562 

จำานวนครั�ง

ที่�เข�าร่วม

ประช้ม 

คณะ

กรรมการ 

ปี 2562 

รวม  

5 ครั�ง"

จำานวนครั�ง

ที่�เข�าร่วม

ประช้ม 

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบั 

ปี 2562 

รวม  

4 ครั�ง

จำานวนครั�ง 

ที่�เข�าร่วมประช้ม

คณะกรรมการ 

สรรหุ้าและ 

ธรรมาภิบัาล  

ปี 2562 

รวม  

4 ครั�ง”

1. ดร.ธีิระพร  ศร่เฟ่�องฟุ้ง

ปีระธิานกรรมการ

เข้า 5/5 - 4/4กรรมการสรรห่าและ 

ธิรรมาภ่บาล

2. นายล้ก้า  เครปีาโช่ลี�

   (Mr. Luca Crepaccioli)

กรรมการบริห่าร

เข้า 5/5 - 4/4กรรมการสรรห่าและ 

ธิรรมาภ่บาล 

3. นายพ่พัฒน์  วรพ่พัฒน์ กรรมการบริห่าร เข้า 5/5 - -

4. นายแอนดร้ว์ ไมเค่ล  ค้เปีอร์

   (Mr. Andrew Michael Cooper)
กรรมการ เข้า 5/5 - -

5. นายไมเค่ล  มาร์เต่นส์

   (Mr. Michael Martens) 
กรรมการ เข้า 4/5* - -

6. นายว่ ฮอง  เค็ก

   (Mr. Wee Hong Kek)
กรรมการ เข้า 5/5 - -

7. นายอรรถึพร  ข่ายม่าน
กรรมการอ่สระ

เข้า 5/5 4/4 -
ปีระธิานกรรมการต่รวจสอบ

8. นายเย็บ  ซ้์ ช่วน

   (Mr.Yeap Swee Chuan)

กรรมการอ่สระ

เข้า 3/5* 3/4* 3/4*
กรรมการต่รวจสอบ

ปีระธิานกรรมการสรรห่า 

และธิรรมาภ่บาล

9. น.ส.ช่นาพรรณ  จึงรุ่งเรืองก่จ

กรรมการอ่สระ

เข้า 5/5 4/4 4/4
กรรมการต่รวจสอบ

กรรมการสรรห่าและ 

ธิรรมาภ่บาล

หมายเหตุ:

*นายไมเค่ล มาร์เต่นส์ ขาดจากการปีระชุ่มคณะกรรมการ บริษััท้ ครั�งที้� 4/2019 เน่�องจากการเด่นท้างเพ่�อธุิรก่จเร่งด่ว

*นายเย็บ ซ้์ ช่วน ขาดจากการปีระชุ่ม เน่�องจากการเด่นท้างเพ่�อธุิรก่จเร่งด่วน

- คณะกรรมการ บริษััท้ ครั�งที้� 4/2019 และ 5/2019, 

- คณะกรรมการต่รวจสอบ ครั�งที้� 4/2019

- คณะกรรมการสรรห่าและธิรรมาภ่บาล ครั�งที้� 4/2019 
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8.2 ผู้้�บัริหุ้าร

รายช่่�อและต่ำาแห่น่งของผู้้้บริห่าร

รายชื�อผู้้�บัริหุ้าร* ตำาแหุ้น่ง

น.ส.จัสต่่นา เก็บสกา ผู้้้อำานวยการฝ่่ายการเงิน

นายโอเมอร์ เต่สโกร้ค้ ผู้้้อำานวยการฝ่่ายผู้ล่ต่

อย่้ระห่ว่างสรรห่า ผู้้้อำานวยการฝ่่าย Supply Chain

นายภานุ ราษัฏิร์เจริญ่ ผู้้้อำานวยการฝ่่ายท้รัพยากรบุคคล

อย่้ระห่ว่างสรรห่า ผู้้้อำานวยการฝ่่ายขาย

น.ส. ลัดดา สีเม่อง หั่วห่น้าฝ่่ายการต่ลาด

น.ส. ณภัท้ร ธัิญ่ญ่กุลสัจจา เลขานุการบริษััท้ และที้�ปีรึกษัากฎห่มายปีระจำาปีระเท้ศไท้ย 

และเว่ยดนาม

*ต่ามน่ยามที้�ปีระกาศกำาห่นด โดย ก.ล.ต่.: ผู้้้บริห่าร ห่มายถึึงผู้้้จัดการ ห่รือผู้้้ดำารงต่ำาแห่น่งระดับบริห่าร 4 รายแรกต่่อจาก

ผู้้้จัดการลงมาและผู้้้มีต่ำาแห่น่งเที้ยบเท่้ารายที้� 4 ทุ้กราย รวมถึึงต่ำาแห่น่งในสายงานบัญ่ชี่ห่รือการเงินที้�เป็ีนระดับผู้้้จัดการฝ่่ายขึ�นไปี

ห่รือเที้ยบเท่้า

แผู้นภ้มิองค์กร

กรรมการผู้้�จัดการ	-	ประเที่ศไที่ย

ผู้้�จัดการฝ่่ายธุรกิจ

ผู้้�อำานวยการ

ฝ่่ายการเงิน

ผู้้�อำานวยการ

ฝ่่ายผู้ลิต

ผู้้�อำานวยการ

ห่วงโซ่่อุปที่าน	

(GT)

ผู้้�อำานวยการ

ฝ่่ายข้าย

ผู้้�อำานวยการ

ฝ่่ายการตลาด

OE	

ผู้้�อำานวยการ

ฝ่่ายข้าย

ผู้้�จัดการ	EHS

ผู้้�อำานวยการ

ฝ่่ายที่รัพยากร

เลข้านุการ

บริษัที่

และท่ี่�ปรึกษา

8.3 เลขาน้การบัริษััท่

คณะกรรมการบริษััท้ได้มีมต่่แต่่งตั่�ง (ตั่�งแต่่วันที้� 11 พฤศจ่กายน 2556) ให้่นางสาวณภัท้ร ธัิญ่ญ่กุลสัจจา ดำารงต่ำาแห่น่ง

เลขานุการบริษััท้ และปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�เลขานุการคณะกรรมการบริษััท้ เลขานุการคณะกรรมการต่รวจสอบ และเลขานกุารคณะกรรมการ

สรรห่าและธิรรมาภ่บาล โดยคุณสมบัต่่ของผู้้้ดำารงต่ำาแห่น่งเป็ีนเลขานุการบริษััท้ปีรากฏิในเอกสารแนบ 1 โดยมีห่น้าที้�ต่ามที้�กำาห่นด

ในพระราช่บัญ่ญั่ต่่ห่ลักท้รัพย์และต่ลาดห่ลักท้รัพย์ มีห่น้าที้�จัดท้ำาและเก็บรักษัาเอกสารสำาคัญ่ของบริษััท้ ได้แก่ ท้ะเบียนกรรมการ 

ห่นังส่อนัดปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น ห่นังส่อนัดปีระชุ่มคณะกรรมการ รายงานการปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น รายงานการปีระชุ่มคณะกรรมการ และ

รายงานปีระจำาปีีของบริษััท้ รวมถึึงเก็บรักษัารายงานการมีส่วนได้เสียที้�รายงานโดยกรรมการห่รือผู้้้บริห่าร และจัดส่งสำาเนาให้่

ปีระธิานกรรมการและปีระธิานกรรมการต่รวจสอบต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นด

นอกจากนี� เลขานุการบริษััท้ยังมีห่น้าที้�อ่�นต่ามที้�คณะกรรมการบริษััท้มอบห่มาย ดังนี�:

(1) ให้่คำาแนะนำา ด้แลปีระสานงาน และต่่ดต่ามให้่คณะกรรมการบริษััท้มีการปีฏ่ิบัต่่ต่ามวัต่ถุึปีระสงค์ ข้อบังคับของบริษััท้ 

มต่่คณะกรรมการและมต่่ผู้้้ถ่ึอหุ้่น ข้อกำาห่นดท้างด้านกฎห่มายและกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที้�เกี�ยวข้อง

(2) ท้ำาห่น้าที้�ในการดำาเน่นการจัดปีระชุ่มคณะกรรมการบริษััท้ คณะกรรมการเฉพาะเรื�องและปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น

(3) จัดให้่มีการปีฐมน่เท้ศ ให้่คำาแนะนำาแก่กรรมการที้�ได้รับการแต่่งตั่�งให่ม่

(4) เสนอแนะห่ลักส้ต่รการฝึ่กอบรมที้�จำาเป็ีนและเห่มาะสมให้่แก่คณะกรรมการ
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(5) ต่่ดต่่อปีระสานงานกับห่น่วยงานในบริษััท้ให้่ปีฏ่ิบัต่่ต่ามมต่่คณะกรรมการบริษััท้และมต่่ที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น และกับ 

ห่น่วยงานภายนอกที้�กำากับด้แลบริษััท้จดท้ะเบียน

(6) กำากับด้แลการจัดการบริษััท้ รวมถึึงการจัดท้ำาและการเก็บรักษัาเอกสารที้�สำาคัญ่ของบริษััท้

(7) ส่งเสริมให้่กรรมการ ผู้้้บริห่าร และพนักงานมีความร้้ความเข้าใจเกี�ยวกับการกำากับด้แลก่จการที้�ดีและจริยธิรรมธุิรก่จ

ของบริษััท้ และต่่ดต่ามให้่มกีารปีฏ่ิบต่ั่ต่ามห่ลักการดังกล่าว รวมทั้�งมีการท้บท้วนการกำากับด้แลก่จการที้�ดแีละจริยธิรรมธุิรก่จของ

บริษััท้ให้่สอดคล้องกับกฎห่มาย แนวท้างปีฏ่ิบัต่่ของสากลและบริษััท้ชั่�นนำาต่่าง ๆ เป็ีนปีระจำา

(8) ด้แลให้่บริษััท้ปีฏ่ิบัต่่ต่่อผู้้้ถ่ึอหุ้่นทุ้กรายอย่างเท่้าเที้ยมกัน เป็ีนธิรรม และเป็ีนไปีต่ามข้อกฎห่มาย และเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ิที้�ดีกับผู้้้ถ่ึอหุ้่นรายย่อย

(9) เป็ีนห่น่วยงานกลางในการปีระสานงานเรื�องร้องเร่ยนกับบุคคลที้�เกี�ยวข้องเม่�อมีเรื�องร้องเร่ยนผู้่านเข้ามาในระบบ 

การรับเรื�องร้องเร่ยนของบริษััท้

(10) ห่น้าที้�อ่�น ๆ ต่ามที้�ได้รับมอบห่มายจากบริษััท้

8.4 ค่าตอบัแท่นกรรมการและผู้้�บัริหุ้าร

คณะกรรมการได้พ่จารณาค่าต่อบแท้นสำาห่รับกรรมการโดยคำานึงถึึงความเห่มาะสมเกี�ยวกับปีระเภท้ ขนาด และความเกี�ยวโยง 

กับผู้ลการดำาเน่นงานของบริษััท้ซึ์�งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั้�วไปีของต่ลาด (Market Norm) และอุต่สาห่กรรมเดียวกัน รวมถึึง

ความเห่มาะสมเกี�ยวกับการท้ำาห่น้าที้�และความรับผู่้ดช่อบของคณะกรรมการ ทั้�งนี� เฉพาะปีระธิานกรรมการและกรรมการซึ์�งมี 

ถ่ึ�นที้�อย่้ในปีระเท้ศไท้ยและไม่ได้รับเงินเด่อนจากบริษััท้เท่้านั�นที้�มีส่ท้ธ่ิได้รับค่าต่อบแท้นกรรมการ

(1) ค่าตอบัแท่นกรรมการและผู้้�บัริหุ้ารที่�เป็นตัวเงิน สำาหุ้รับัปี 2562 มีรายละเอียดดังนี�

คณะกรรมการ ค่าต่อบแท้น โบนัส ค่าต่อบแท้นอ่�นที้�ไม่ใช่่ตั่วเงิน

คณะกรรมการบริษััท้

ปีระธิาน 500,000 ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการบริษััท้

ปีระธิาน 500,000 ไม่มี ไม่มี

ปีระธิาน 350,000 ไม่มี ไม่มี

กรรมการ 300000 ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมกรรมการสรรห่าและธิรรมาภ่บาล

ปีระธิาน 100,000 ไม่มี ไม่มี

กรรมการ 75,000 ไม่มี ไม่มี

ค่าต่อบแท้นกรรมการและผู้้้บริห่ารข้างต้่นรวมเงินเด่อน ค่าเบี�ยปีระชุ่มและผู้ลต่อบแท้นอ่�นแล้ว โดยได้รับอนุมัต่่จากการปีระชุ่ม

ผู้้้ถ่ึอหุ้่นครั�งที้� 51 วันที้� 30 เมษัายน 2562 

รายละเอียดการจ่ายรายบุคคล ดังนี�

รายชื�อ ตำาแหุ้น่ง
ค่าตอบัแท่นกรรมการ  

ปี 2562

1. ดร.ธีิระพร ศร่เฟ่�องฟุ้ง
ปีระธิานกรรมการ

575,000.00
กรรมการสรรห่า และธิรรมาภ่บาล

2. นายอรรถึพร ข่ายม่าน
กรรมการอ่สระ

700,000.00
ปีระธิานกรรมการต่รวจสอบ

3. นายเย็บ ซ้์ ช่วน

   (Mr.Yeap Swee Chuan)

กรรมการอ่สระ

750,000.00กรรมการต่รวจสอบ

ปีระธิานกรรมการสรรห่าและธิรรมาภ่บาล

4. นางสาวช่นาพรรณ จึงรุ่งเรืองก่จ

กรรมการอ่สระ

725,000.00กรรมการต่รวจสอบ

กรรมการสรรห่าและธิรรมาภ่บาล
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(2) ค่าตอบัแท่นกรรมการและผู้้�บัริหุ้ารสำาคัญ

สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท้ บาท้

เงินเด่อนและผู้ลปีระโยช่น์ระยะสั�นอ่�น 43,554,094 45,404,338

8.5 บ้ัคลากร

ณ วันที้� 31 ธัินวาคม 2562

(1) จำานวนพนักงาน

บริษััท้มีจำานวนพนักงานทั้�งส่�น  849  คน 

(2) จำานวนพนักงานแต่ละสายงาน

พนักงานปีระจำาสำานักงาน  94  คน 

พนักงานปีระจำาฝ่่ายผู้ล่ต่  755  คน

(3) ผู้ลตอบัแท่นรวมของพนักงาน ในปี 2562 เป็นจำานวน 656 ล�านบัาท่*

ลักษัณะผู้ลต่อบแท้นที้�ให้่กับพนักงาน

ก)	ผู้ลประโยช้น์พนักงานระยะสั�น

ผู้ลปีระโยช่น์พนักงานระยะสั�น ค่อ ผู้ลปีระโยช่น์ที้�คาดว่าจะต้่องจ่ายช่ำาระภายใน 12 เด่อนห่ลังจากวันส่�นรอบระยะเวลา

บัญ่ชี่ เช่่น เงินเด่อน และโบนัส

ข้)	โครงการสมที่บเงิน

บริษััท้จะจ่ายสมท้บให้่กับกองทุ้นสะสมต่ามความสมัครใจ อัต่ราสมท้บ จะผัู้นแปีรต่ามอายุงานของพนักงาน 

ค)	ผู้ลประโยช้น์เมื�อเกษ่ยณอายุ

โครงการผู้ลปีระโยช่น์เม่�อเกษีัยณอายุกำาห่นดจำานวนเงินผู้ลปีระโยช่น์ที้�พนักงานจะได้รับเม่�อเกษีัยณอายุ โดยมักขึ�นอย่้กับ

ปัีจจัยห่ลายปีระการ เช่่น อายุ จำานวนปีีที้�ให้่บริการ และค่าต่อบแท้นเม่�อเกษีัยณอายุ

(4) นโยบัายในการพัฒนาพนักงาน

1. การสรรห่าและรกัษัาบุคลากรที้�มีคุณภาพ บริษััท้ให้่ความสำาคัญ่กับการสรรห่าพนักงานของบริษััท้ที้�มีศักยภาพสอดคล้อง

กับเป้ีาห่มาย และกลยุท้ธ์ิในการเต่่บโต่ของบริษััท้ อันเป็ีนองค์ปีระกอบสำาคัญ่ของการนำามาซึ์�งที้มที้�ดีที้�สุดและมีความสามารถึ ซึ์�งนำา

มาส่้การพัฒนาองค์กรอย่างยั�งย่น

2. การพัฒนาบุคลากร

บริษััท้จัดให้่มีการฝึ่กอบรมภายใน ผู่้านห่ลักส้ต่รทั้�งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้�งการวางแผู้นพัฒนาบุคลากรที้� 

พนักงานมีส่วนร่วมกำาห่นดแนวท้างในการพัฒนาขีดความสามารถึของต่นร่วมกับหั่วห่น้างานที้�คอยให้่คำาปีรึกษัาผู่้านโครงการ 

Individual Development Plan (“IDP”) 
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9. การกำากับัด้แลกิจการ

9.1 นโยบัายการกำากับัด้แลกิจการ

นโยบายกำากับด้แลก่จการของบริษััท้ ยึดถ่ึอการปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มายเป็ีนขั�นพ่�นฐาน และครอบคลุมต่ามแนวท้างของห่ลักการ

กำากับด้แลก่จการที้�ดีสำาห่รับบริษััท้จดท้ะเบียน ปีี 2560 (CG Code) โดยครอบคลุมแนวปีฏ่ิบัต่่ 5 ห่มวด ค่อ 

1. การปีฏ่ิบัต่่ต่่อผู้้้ถ่ึอหุ้่นอย่างเท่้าเที้ยมกัน

2. การคำานึงถึึงบท้บาท้ของผู้้้มีส่วนได้เสีย

3. การเปิีดเผู้ยสารสนเท้ศและความโปีร่งใส

4. คณะกรรมการบริษััท้

5. ปีระมวลจริยธิรรมธุิรก่จ

รายงานการปีฏ่ิบัต่่ต่ามนโยบายการกำากับด้แลก่จการในปีีที้�ผู่้านมา

1. การปฏิิบััติต่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างเท่่าเที่ยมกัน

การให้่ข้อม้ลที้�สำาคัญ่และจำาเป็ีนสำาห่รับผู้้้ถ่ึอหุ้่น โดยบริษััท้ได้จัดสรรเวลาการปีระชุ่มและให้่โอกาสแก่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นอย่างเท่้าเที้ยมกัน

ในการแสดงความค่ดเห็่น ถึามคำาถึามและใช้่ส่ท้ธ่ิในการเล่อกกรรมการ บริษััท้เปิีดโอกาสให้่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นสามารส่งคำาถึามล่วงห่น้า 

ถึึงเลขานุการบริษััท้ก่อนวันปีระชุ่มสามัญ่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นได้

ผู้้้ถ่ึอหุ้่นมีส่ท้ธ่ิในการมอบอำานาจให้่ตั่วแท้นมาปีระชุ่มและใช้่ส่ท้ธ่ิในการออกเสียงแท้นได้ โดยสามารถึเล่อกมอบอำานาจให้่แก่

กรรมการอ่สระเป็ีนตั่วแท้นในการปีระชุ่มให่ญ่่สามัญ่ปีระจำาปีีของผู้้้ถ่ึอหุ้่น และบริษััท้ได้แนบปีระวัต่่ของกรรมการอ่สระไปีพร้อมกับ

เอกสารการแจ้งปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่นแล้ว ในระห่ว่างการปีระชุ่ม บริษััท้ได้ให้่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นใช้่บัต่รลงคะแนนเสียงในทุ้กวาระ ทั้�งนี� เพ่�อความโปีร่งใส

และต่รวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้่แย้งในภายห่ลัง ในการแต่่งตั่�งกรรมการของบริษััท้ บริษััท้ได้เปิีดโอกาสให้่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นได้ใช้่ส่ท้ธ่ิแต่่งตั่�ง

กรรมการเป็ีนรายบุคคล 

ทั้�งนี�บริษััท้ยังจัดให้่มีช่่องท้างต่่ดต่่อกับผู้้้ถ่ึอหุ้่นได้ผู่้านท้าง gyth_cosc@goodyear.com

2. การคำาน่งถ่ืงบัท่บัาท่ของผู้้�มีส่วนได�เสีย 

บริษััท้กำาห่นดนโยบายที้�สอดคล้องกับการคำานึงถึึงบท้บาท้ของผู้้้มีส่วนได้เสียไว้ในค่้ม่อจรรยาบรรณในการดำาเน่นธุิรก่จ  

ผู้้้มีส่วนได้เสียสามารถึเข้าถึึงค่้ม่อจรรยาบรรณในการดำาเน่นธุิรก่จ ผู่้านช่่องท้าhttps://corporate.goodyear.com/documents/

bcm/gy-business-conduct-manual.pdf

แนวท้างการปีฏ่ิบัต่่ต่่อค่้แข่งที้�เป็ีนธิรรม โดยบริษััท้ ต้่องปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มายแข่งขันท้างการค้า รวมถึึงการศึกษัาวิเคราะห์่

ข้อม้ลเช่่งลึกของบริษััท้ค่้แข่ง บริษััท้จะต้่องดำาเน่นการให้่เป็ีนไปีต่ามกฎห่มาย และมาต่รฐานจริยธิรรมส้งสุด

3. การเปิดเผู้ยสารสนเท่ศและความโปร่งใส 

บริษััท้เปีิดเผู้ยข้อม้ลสำาคัญ่ที้�เกี�ยวข้องกับบริษััท้ ทั้�งข้อม้ลท้างการเงิน และข้อม้ลที้�ม่ใช่่ข้อม้ลท้างการเงินอย่างถ้ึกต้่อง  

ครบถ้ึวน ทั้นเวลา และโปีร่งใส โดยได้เปิีดเผู้ยข้อม้ลข่าวสารผู่้านช่่องท้างการส่�อสารต่่าง ๆ  ไว้บนเว็บไซ์ต์่ของบริษััท้ www.goodyear.

co.th รวมถึึงการเผู้ยแพร่บนเว็บไซ์ต์่ของต่ลาดห่ลักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ยอีกด้วย เช่่น แบบ 56-1, รายงานปีระจำาปีี และงบการเงิน

 เพ่�อให้่ผู้้้ลงทุ้นและผู้้้ที้�เกี�ยวข้องได้รับท้ราบข้อม้ลอย่างทั้�วถึึง

4. ความรับัผิู้ดชอบัของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษััท้ได้ท้ราบถึึงรายการที้�มีความขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์ และรายการที้�เกี�ยวโยงกัน และได้พ่จารณา 

ความเห่มาะสมอย่างรอบคอบทุ้กครั�ง รวมทั้�งมีการปีฏ่ิบต่ั่ต่ามห่ลักเกณฑ์์ของต่ลาดห่ลักท้รัพย์ โดยราคาและเงื�อนไขเสม่อนท้ำารายการ

กับบุคคลภายนอก และได้เปิีดเผู้ยรายละเอียด ม้ลค่ารายการ ค่้สัญ่ญ่า เห่ตุ่ผู้ล / ความจำาเป็ีน ทุ้กครั�งเม่�อมีรายการเก่ดขึ�น

กรณีมีการท้ำารายการระห่ว่างกัน ห่รือการซ่์�อขายส่นท้รัพย์ที้�มีขนาดรายการเปี็นสาระสำาคัญ่ต่ามห่ลักเกณฑ์์ 

ที้�ต่ลาดห่ลักท้รัพย์ และคณะกรรมการกำากับห่ลักท้รัพย์และต่ลาดห่ลักท้รัพย์กำาห่นด คณะกรรมการจะต้่องพ่จารณารายการ 

ดังกล่าว รวมถึึงเปิีดเผู้ยรายการนั�นต่่อต่ลาดห่ลักท้รัพย์ต่ามเกณฑ์์ที้�กำาห่นด
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5. ประมวลจริยธรรมธ้รกิจ

ห่นึ�งในพันธิก่จซึ์�งเป็ีนรากฐานสำาคัญ่ของบริษััท้ในการดำาเน่นธุิรก่จ ค่อ “เรามุ่งมั�นในการปีฏ่ิบัต่่ต่นด้วยความซ่์�อสัต่ย์ สุจริต่

 และมีความเคารพต่่อกัน ค่้ม่อจรรยาบรรณในการดำาเน่นธุิรก่จของบรษัิัท้ ปีระกอบไปีดว้ยรายละเอียดเกี�ยวกับพฤต่่กรรมที้�พนักงาน

ของบริษััท้พึงปีฏ่ิบัต่่ในฐานะพนักงาน การปีฏ่ิบัต่่ต่่อค่้ค้า พนักงาน ผู้้้บริห่ารของบริษััท้ มีห่น้าที้�ในการท้ำาความเข้าใจ รวมทั้�งปีฏ่ิบัต่่

ต่ามแนวปีฏ่ิบัต่่ที้�กำาห่นดในค่้ม่อนี� พร้อมกับรายงานให้่บริษััท้ท้ราบ ในกรณีที้�มีพฤต่่กรรมที้�น่าสงสัยว่าเป็ีนการกระท้ำาความผู่้ดท้าง

กฎห่มาย จรรยาบรรณ ห่รือเป็ีนการละเม่ดนโยบายเห่ล่านี�

9.2 คณะกรรมการช้ดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษััท้ และคณะกรรมการชุ่ดย่อย

Board of Directors

Audit Committee
Nomination and 

Corporate Governance 
Committee

บรษิทั กูด๊เยยีร ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

มหำชน

กูด๊เยยีร ์ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิำ

ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ย

66.79 % 33.21 %

Goodyear 
(Thailand) Public 
Company Limited

Goodyear 
USA

Minority
Shareholders

66.79 % 33.21 %

(ก) คณะกรรมการ

รายละเอียดเกี�ยวกับคณะกรรมการบริษััท้ โปีรดด้หั่วข้อที้� 8.1

ห่น้าที้�ของคณะกรรมการบริษััท้ มีดังนี�

1. เป็ีนผู้้้นำาและบริห่ารบริษััท้ต่ามวิสัยทั้ศน์งานที้�ได้รับมอบห่มาย

2. ต้่องปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�ให้่เป็ีนไปีต่ามกฎห่มาย วัต่ถุึปีระสงค์ และข้อบังคับของบริษััท้ ต่ลอดจนมต่่ของที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น 

3. พ่จารณาอนุมัต่่รายการที้�สำาคัญ่ เช่่น โครงการลงทุ้นให่ม่ ห่รือการซ่์�อขายท้รัพย์ส่นที้�มีสาระสำาคัญ่ต่าม 

ห่ลักเกณฑ์์ของต่ลาดห่ลักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย และคณะกรรมการกำากับห่ลักท้รัพย์ และต่ลาดห่ลักท้รัพย์กำาห่นด และการดำาเน่น

การใด ๆ ต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นด

4. กำากับด้แลก่จการให้่มีการปีฏ่ิบัต่่งานอย่างมีจริยธิรรม

5. จัดให้่มีระบบบัญ่ชี่ การรายงานท้างการเงินและการสอบบัญ่ชี่ที้�เช่่�อถ่ึอได้ รวมทั้�งด้แลให้่มีกระบวนการให้่การปีระเม่น

ความเห่มาะสมของการควบคุมภายในและการต่รวจสอบภายในอย่างมีปีระส่ท้ธ่ิภาพ และการต่่ดต่ามผู้ล

6. คณะกรรมการบริษััท้ มีอำานาจอนุมัต่่รายการดังต่่อไปีนี�

(1) แต่่งตั่�งและถึอดถึอนพนักงานของบริษััท้ 

(2) กำาห่นดจ่ายเงินบำาเห่น็จรางวัลแก่พนักงาน ห่รือล้กจ้างของบริษััท้ ห่รือบุคคลใดที้�ท้ำาก่จการให้่กับบริษััท้  

โดยจะเป็ีนผู้้้ท้ำาการปีระจำาห่รือไม่ปีระจำาก็ได้

(3) กำาห่นดเงินปัีนผู้ลระห่ว่างกาลให้่แก่ผู้้้ถ่ึอหุ้่น

ในการปีฏ่ิบัต่่งานต่ามห่น้าที้� คณะกรรมการบริษััท้ฯ อาจมอบห่มายให้่กรรมการคนใดคนห่นึ�งห่รือห่ลายคนห่รือบุคคล

อ่�นไปีปีฏ่ิบัต่่อย่างใดอย่างห่นึ�งแท้นคณะกรรมการก็ได้

ในการเข้าท้ำารายการต่่อไปีนี� ให้่พ่จารณาอนุมัต่่โดยที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจำานวน

เสียงทั้�งห่มดของผู้้้ถ่ึอหุ้่นซึ์�งมาปีระชุ่มและมีส่ท้ธ่ิออกเสียง

(1) การขายห่รือโอนก่จการของบริษััท้ทั้�งห่มดห่รือบางส่วนที้�สำาคัญ่ให้่แก่บุคคลอ่�น

(2) การซ่์�อห่รือรับโอนก่จการของบริษััท้อ่�นห่รือบริษััท้เอกช่นมาเป็ีนของบริษััท้

(3) การท้ำา แก้ไข ห่รือเล่กสัญ่ญ่าเกี�ยวกับการให้่เช่่าก่จการของบริษััท้ทั้�งห่มดห่รือบางส่วนที้�สำาคัญ่ การมอบห่มาย

ให้่บุคคลอ่�นเข้าจัดการธุิรก่จของบริษััท้ ห่รือการรวมก่จการกับบุคคลอ่�นโดยมีวัต่ถุึปีระสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุ้นกัน
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การประชุ้มคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำาห่นดให้่มีการปีระชุ่มอย่างน้อย 3 เด่อนต่่อครั�งโดยกำาห่นดวันปีระชุ่มล่วงห่น้าไว้ต่ลอดทั้�งปีี และอาจมีการ

ปีระชุ่มวาระพ่เศษัเพ่�มต่ามความจำาเป็ีน ในการจัดปีระชุ่มคณะกรรมการ 

หน�าท่ี่�ข้องประธานกรรมการ

1. เร่ยกปีระชุ่มและกำาห่นดวาระการปีระชุ่มต่ามที้�กำาห่นดในข้อบังคับของบริษััท้ และจัดส่งห่นังส่อเช่่ญ่ปีระชุ่ม วาระการปีระชุ่ม 

พร้อมเอกสารปีระกอบการปีระชุ่มไปีให้่กรรมการล่วงห่น้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่�อให้่กรรมการได้มีเวลาศึกษัามาก่อนล่วงห่น้า

2. ปีระธิานกรรมการท้ำาห่น้าที้�เป็ีนปีระธิานที้�ปีระชุ่ม มีห่น้าที้�ด้แลและจัดสรรเวลาแต่่ละวาระให่้อย่างเพียงพอสำาห่รับ

กรรมการที้�จะอภ่ปีราย แสดงความค่ดเห็่นอย่างเป็ีนอ่สระในปีระเด็นที้�สำาคัญ่โดยคำานึงถึึงผู้ลปีระโยช่น์ของผู้้้ถ่ึอหุ้่นและผู้้้มีส่วนได้เสีย

อย่างเป็ีนธิรรม องค์ปีระชุ่มในการปีระชุ่มคณะกรรมการบริษััท้ องค์ปีระชุ่มปีระกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งห่นึ�งของจำานวน

กรรมการทั้�งห่มด ตั่ดส่นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที้�มาปีระชุ่ม กรรมการห่นึ�งคนมีห่นึ�งเสียง

การรายงานการม่ส่วนได�เส่ย	

บริษััท้กำาห่นดให้่กรรมการ กรรมการบริห่าร และผู้้้บริห่ารต่ามคำาน่ยามของคณะกรรมการกำากับห่ลักท้รัพย์ และ

ต่ลาดห่ลักท้รัพย์ รายงานการมีส่วนได้เสียของต่นและบุคคลที้�เกี�ยวข้อง เม่�อเข้าดำารงต่ำาแห่น่ง ห่รือเม่�อเปีลี�ยนแปีลง และให้่ท้บท้วน

ข้อม้ลทุ้กปีีต่ามห่ลักเกณฑ์์และวิธีิการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้้้บริห่ารต่ามที้�คณะกรรมการกำากับห่ลักท้รัพย์ และ

ต่ลาดห่ลักท้รัพย์กำาห่นด

การปฐมนิเที่ศกรรมการเข้�าใหม่

กรรมการที้�ได้รับการแต่่งตั่�งให่ม่แต่่ละท่้านจะได้รับท้ราบข้อม้ลของบริษััท้ กฎระเบียบ และข้อม้ลธุิรก่จของบริษััท้ที้�เกี�ยวข้อง

อย่างเพียงพอต่่อการปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�กรรมการ นอกจากนี� คณะกรรมการส่งเสริมให้่กรรมการได้พัฒนาความร้้ต่่อการท้ำาห่น้าที้� 

โดยเห่น็ว่ากรรมการควรไดรั้บการอบรมห่ลกัส้ต่รกรรมการจากสมาคมสง่เสริมกรรมการบรษัิัท้ไท้ย (IOD) อยา่งน้อย 1 ห่ลักส้ต่ร

พ่�นฐาน

การอบรม	และพัฒนาความร้�กรรมการ

ชื�อ หุ้ลักส้ตร ผู้้�อบัรม

นายล้ก้า เครปีาโช่ลี�
Director Accreditation Program  

(DAP 158/2019)

สถึาบันกรรมการบริษััท้ไท้ย

(Thai Institute of Directors)

นายว่ฮอง เค็ก
Director Accreditation Program  

(DAP 166/2019)

สถึาบันกรรมการบริษััท้ไท้ย

(Thai Institute of Directors)

การรายงานการถืือครองหลักที่รัพย์	

บริษััท้กำาห่นดให้่กรรมการ และผู้้้บริห่ารต่ามคำาน่ยามของคณะกรรมการกำากับห่ลักท้รัพย์ และต่ลาดห่ลักท้รัพย์รายงาน 

การถ่ึอครองหุ้่นของต่นเอง ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกันฉันสามีภริยา และบุต่รที้�ยังไม่บรรลุน่ต่่ภาวะต่่อคณะกรรมการบริษััท้ 

ในการปีระชุ่มคณะกรรมการรายไต่รมาส

รายงานการถืือครองหลักที่รัพย์ข้องบริษัที่ข้องกรรมการ	ค่้สมรส/ผู้้�ท่ี่�อย่้กิจด�วยกันฉัันสาม่ภริยา	และบุตรท่ี่�ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ	ณ	วันท่ี่�	31	ธันวาคม	2562

รายช่่�อ ต่ำาแห่น่ง

การถ่ึอครองห่ลักท้รัพย์

ของบริษััท้ของผู้้้บริห่าร  

ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกัน

ฉันสามีภริยา และบุต่ร 

ที้�ยังไม่บรรลุน่ต่่ภาวะ  

ณ วันที้�  

31 ธัินวาคม 2562

การถ่ึอครองห่ลักท้รัพย์

ของบริษััท้ของผู้้้บริห่าร  

ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกัน

ฉันสามีภริยา และบุต่ร 

ที้�ยังไม่บรรลุน่ต่่ภาวะ  

ณ วันที้� 

 31 ธัินวาคม 2561

เพ่�ม/ลด 

ระห่ว่างปีี

1. ดร.ธีิระพร  ศร่เฟ่�องฟุ้ง

ปีระธิานกรรมการ

- - -กรรมการสรรห่าและ 

ธิรรมาภ่บาล

ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกันฉันสามีภริยา 1,200 1,200 -
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รายช่่�อ ต่ำาแห่น่ง

การถ่ึอครองห่ลักท้รัพย์

ของบริษััท้ของผู้้้บริห่าร  

ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกัน

ฉันสามีภริยา และบุต่ร 

ที้�ยังไม่บรรลุน่ต่่ภาวะ  

ณ วันที้�  

31 ธัินวาคม 2562

การถ่ึอครองห่ลักท้รัพย์

ของบริษััท้ของผู้้้บริห่าร  

ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกัน

ฉันสามีภริยา และบุต่ร 

ที้�ยังไม่บรรลุน่ต่่ภาวะ  

ณ วันที้� 

 31 ธัินวาคม 2561

เพ่�ม/ลด 

ระห่ว่างปีี

2. นายล้ก้า  เครปีาโช่ลี�

   (Mr. Luca Crepaccioli)

กรรมการบริห่าร

- - -กรรมการสรรห่าและ 

ธิรรมาภ่บาล 

3. นายพ่พัฒน์  วรพ่พัฒน์ กรรมการบริห่าร - - -

4. นายแอนดร้ว์ ไมเค่ล  ค้เปีอร์

   (Mr. Andrew Michael Cooper)
กรรมการ - - -

5. นายไมเค่ล  มาร์เต่นส์

   (Mr. Michael Martens) 
กรรมการ - - -

6. นายว่ ฮอง  เค็ก

   (Mr. Wee Hong Kek)
กรรมการ - - -

7. นายอรรถึพร  ข่ายม่าน
กรรมการอ่สระ

- - -
ปีระธิานกรรมการต่รวจสอบ

8. นายเย็บ  ซ้์ ช่วน

   (Mr.Yeap Swee Chuan)

กรรมการอ่สระ

- - -
กรรมการต่รวจสอบ

ปีระธิานกรรมการสรรห่า

และธิรรมาภ่บาล

9. น.ส.ช่นาพรรณ  จึงรุ่งเรืองก่จ

กรรมการอ่สระ

- - -
กรรมการต่รวจสอบ

กรรมการสรรห่าและ 

ธิรรมาภ่บาล

รายช่่�อ ต่ำาแห่น่ง

การถ่ึอครองห่ลักท้รัพย์

ของบริษััท้ของผู้้้บริห่าร  

ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกัน

ฉันสามีภริยา และบุต่ร 

ที้�ยังไม่บรรลุน่ต่่ภาวะ  

ณ วันที้�  

31 ธัินวาคม 2562

การถ่ึอครองห่ลักท้รัพย์

ของบริษััท้ของผู้้้บริห่าร  

ค่้สมรส/ผู้้้ที้�อย่้ก่จด้วยกัน

ฉันสามีภริยา และบุต่ร 

ที้�ยังไม่บรรลุน่ต่่ภาวะ  

ณ วันที้� 

 31 ธัินวาคม 2561

เพ่�ม/ลด ระห่ว่างปีี

น.ส.จัสต่่นา เก็บสกา ผู้้้อำานวยการฝ่่ายการเงิน - - -

นายโอเมอร์ เต่สโกร้ค้ ผู้้้อำานวยการฝ่่ายผู้ล่ต่ - - -

อย่้ระห่ว่างสรรห่า ผู้้้อำานวยการฝ่่าย Supply Chain - - -

นายภานุ ราษัฏิร์เจริญ่ ผู้้้อำานวยการฝ่่ายท้รัพยากรบุคคล - - -

อย่้ระห่ว่างสรรห่า ผู้้้อำานวยการฝ่่ายขาย - - -

น.ส. ลัดดา สีเม่อง หั่วห่น้าฝ่่ายการต่ลาด - - -

น.ส. ณภัท้ร ธัิญ่ญ่กุลสัจจ

เลขานุการบริษััท้ และที้�ปีรึกษัา

กฎห่มายปีระจำาปีระเท้ศไท้ย  

และเว่ยดนาม

- - -

การปีระเม่นผู้ลการปีฏ่ิบัต่่งานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ จะท้ำาการปีระเม่นผู้ลการปีฏ่ิบัต่่งานรายบุคคล และทั้�งคณะปีีละ 1 ครั�ง (Self-Assessment) เพ่�อต่รวจสอบ

การปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�ของคณะกรรมการและปีรับปีรุงให้่สอดคล้องกับนโยบายของบริษััท้ที้�กำาห่นดไว้ เลขานุการบริษััท้เป็ีนผู้้้จัดส่ง 

แบบปีระเม่นให้่แก่กรรมการ เพ่�อปีระเม่นผู้ลและส่งกลับมายังบริษััท้ โดยบรษัิัท้จะไม่เปิีดเผู้ยช่่�อกรรมการที้�ปีระเม่นผู้ล เพ่�อให้่กรรมการ

มีความเป็ีนอ่สระในการปีระเม่นผู้ล และบริษััท้มีการนำาเสนอผู้ลการปีระเม่นต่่อที้�ปีระชุ่มคณะกรรมการบริษััท้ 
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แบบปีระเม่นผู้ลของบริษััท้ มีหั่วข้อในการปีระเม่น ดังนี�

ส่วนท่ี่�	1	แบบประเมินตนเองข้องกรรมการ

(1) คุณสมบัต่่ของกรรมการบริษััท้

(2) การดำารงต่ำาแห่น่งกรรมการบริษััท้

(3) ค่าต่อบแท้นกรรมการบริษััท้

(4) การเข้าร่วมปีระชุ่ม

(5) บท้บาท้ ห่น้าที้� ความรับผู่้ดช่อบของกรรมการบริษััท้

(6) การฝึ่กอบรม และข้อม้ลต่่าง ๆ

ส่วนท่ี่�	2	แบบประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างและคุณสมบัต่่ของคณะกรรมการ

(2) บท้บาท้ ห่น้าที้� และความรับผู่้ดช่อบของคณะกรรมการ

(3) การปีระชุ่มคณะกรรมการ

(4) การท้ำาห่น้าที้�ของกรรมการ

(5) ความสัมพันธ์ิกับฝ่่ายจัดการ

(6) การพัฒนาต่นเองของกรรมการ

(7) การต่รวจสอบด้แลกระบวนการรายงานท้างการเงิน และการควบคุมภายใน

(8) การปีฏ่ิบัต่่ต่ามจริยธิรรมธุิรก่จ 

ในปีี 2562 ผู้ลการปีระเม่นสรุปีได้ว่าคณะกรรมการบริษััท้ และคณะกรรมการชุ่ดย่อยปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�ได้ครบถ้ึวนและมีปีระส่ท้ธ่ิผู้ล

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบั

1. นายอรรถึพร ข่ายม่าน  กรรมการอ่สระ  

 (ปีระธิานกรรมการต่รวจสอบ และเป็ีนกรรมการต่รวจสอบที้�มีความร้้ 

 และปีระสบการณ์ในการสอบท้านงบการเงินของบริษััท้)

2. นายเย็บ ซ้์ ช่วน กรรมการอ่สระ

3. นางสาวช่นาพรรณ จึงรุ่งเรืองก่จ กรรมการอ่สระ

หน�าท่ี่�ข้องคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบท้านให้่บริษััท้ มีการรายงานท้างการเงินอย่างถ้ึกต้่องและเพียงพอ

2. สอบท้านให้่บริษััท้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการต่รวจสอบภายใน (Internal Audit) ที้�เห่มาะสม 

และมีปีระส่ท้ธ่ิผู้ล และพ่จารณาความเป็ีนอ่สระของห่น่วยงานต่รวจสอบภายใน ต่ลอดจนให้่ความเห็่นช่อบในการพ่จารณาแต่่งตั่�ง 

โยกย้าย เล่กจ้างงานหั่วห่น้าห่น่วยงานต่รวจสอบภายใน ห่รือห่น่วยงานอ่�นใดที้�รับผู่้ดช่อบเกี�ยวกับการต่รวจสอบภายใน

หน�าท่ี่�และความรับผิู้ดช้อบข้องคณะกรรมการตรวจสอบม่ดังน่�

1. ต่รวจสอบรายงานท้างการเงินของ บริษััท้ เพ่�อให้่แน่ใจว่าถ้ึกต้่องและเพียงพอ

2. สอบท้านระบบการควบคุมภายในของ บริษััท้ และการต่รวจสอบภายในให่้เห่มาะสมและมีปีระส่ท้ธ่ิผู้ลและพ่จารณา 

ความเป็ีนอ่สระของห่น่วยงานต่รวจสอบภายในซึ์�งรวมถึึงการพ่จารณาอนุมัต่่แต่่งตั่�งโยกย้ายและเล่กจ้างหั่วห่น้าห่น่วยงานต่รวจ

สอบภายในห่รือห่น่วยงานอ่�นใดที้�รับผู่้ดช่อบ สำาห่รับการต่รวจสอบภายใน

3. สอบท้านให้่บริษััท้ปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มายว่าด้วยห่ลักท้รัพย์และต่ลาดห่ลักท้รัพย์ ข้อกำาห่นดของต่ลาดห่ลักท้รัพย์ และ

กฎห่มายที้�เกี�ยวข้องกับธุิรก่จของบริษััท้

4. พ่จารณา คัดเล่อก เสนอแต่่งตั่�ง บุคคลซึ์�งมีความเป็ีนอ่สระเพ่�อท้ำาห่น้าที้�เป็ีนผู้้้สอบบัญ่ชี่ของบริษััท้รวมไปีถึึง 

การเล่กจ้าง และเสนอค่าต่อบแท้นของบุคคลดังกล่าวรวมทั้�งเข้าร่วมปีระชุ่มกับผู้้้สอบบัญ่ชี่โดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้าร่วมปีระชุ่มด้วย

อย่างน้อย ปีีละ 1 ครั�ง

5. พ่จารณารายการที้�เกี�ยวโยงกันห่รือรายการที้�อาจมีความขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์ ให้่เป็ีนไปีต่ามกฎห่มายและข้อกำาห่นด

ของต่ลาดห่ลักท้รัพย์ ทั้�งนี� เพ่�อให้่มั�นใจว่ารายการดังกล่าวสมเห่ตุ่สมผู้ลและเป็ีนปีระโยช่น์ส้งสุดต่่อบริษััท้

6. จัดท้ำารายงานของคณะกรรมการต่รวจสอบโดยเปิีดเผู้ยไว้ในรายงานปีระจำาปีีของบริษััท้ ซึ์�งรายงานดังกล่าวต้่อง 

ลงนามโดยปีระธิานคณะกรรมการต่รวจสอบและต้่องปีระกอบด้วยข้อม้ลอย่างน้อยดังต่่อไปีนี�

(ก) ความเห็่นเกี�ยวกับความถ้ึกต้่อง ครบถ้ึวน เป็ีนที้�เช่่�อถ่ึอได้ของรายงานท้างการเงินของบริษััท้

(ข) ความเห็่นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษััท้

(ค) ความเห็่นเกี�ยวกับการปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มายว่าด้วยห่ลักท้รัพย์และต่ลาดห่ลักท้รัพย์ ข้อกำาห่นดของ

ต่ลาดห่ลักท้รัพย์ ห่รือกฎห่มายที้�เกี�ยวข้องกับธุิรก่จของบริษััท้
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(ง) ความเห็่นเกี�ยวกับความเห่มาะสมของผู้้้สอบบัญ่ชี่

(จ) ความเห็่นเกี�ยวกับรายการที้�อาจมีความขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์

(ฉ) จำานวนการปีระชุ่มคณะกรรมการต่รวจสอบ และการเข้าร่วมปีระชุ่มของกรรมการต่รวจสอบแต่่ละท่้าน

(ช่) ความเห็่นห่รือข้อสังเกต่โดยรวมที้�คณะกรรมการต่รวจสอบได้รับจากการปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�ต่ามกฎบัต่ร (Charter)

(ซ์) รายการอ่�นที้�เห็่นว่าผู้้้ถ่ึอหุ้่นและผู้้้ลงทุ้นทั้�วไปีควรท้ราบภายใต้่ขอบเขต่ห่น้าที้�และความรับผู่้ดช่อบที้�ได้รับมอบห่มาย

จากคณะกรรมการบริษััท้

7. ปีฏ่ิบัต่่การอ่�นใดต่ามที้�คณะกรรมการของบริษััท้มอบห่มายด้วยความเห็่นช่อบจากคณะกรรมการต่รวจสอบ

(ค) คณะกรรมการสรรหุ้าและธรรมาภิบัาล

1. นายเย็บ  ซ้์ ช่วน  ปีระธิานกรรมการสรรห่าและธิรรมาภ่บาล

2. นายล้ก้า  เครปีาโช่ลี� กรรมการบริห่าร

3. ดร. ธีิระพร  ศร่เฟ่�องฟุ้ง ปีระธิานกรรมการ

4.นางสาวช่นาพรรณ  จึงรุ่งเรืองก่จ  กรรมการอ่สระ

กรรมการสรรห่าและธิรรมภ่บาลมีวาระการดำารงต่ำาแห่น่งคราวละ 3 ปีี กรณีกรรมการขอลาออกก่อนครบวาระการดำารง

ต่ำาแห่น่ง ให้่แจ้งต่่อบริษััท้ล่วงห่น้า 1 เด่อน พร้อมเห่ตุ่ผู้ล กรรมการที้�ได้รับการแต่่งตั่�งให้่ดำารงต่ำาแห่น่งแท้นให้่อย่้ในต่ำาแห่น่งเท่้าวาระ

ที้�เห่ล่อของกรรมการที้�ลาออกห่รือพ้นจากต่ำาแห่น่ง

หน�าท่ี่�และความรับผิู้ดช้อบข้องกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลม่ดังน่�

1. ปีระเม่นและคัดเล่อก ห่รือแนะนำาคณะกรรมการบริษััท้เกี�ยวกับการคัดเล่อกกรรมการ

2. จัดท้ำาห่ลักการในการคัดเล่อกกรรมการให่ม่ และคัดและจัดห่าบุคคลที้�มีคุณสมบัต่่ครบถ้ึวนเป็ีนกรรมการ

3. พ่จารณาการเสนอบุคคลเป็ีนกรรมการที้�อนุมัต่่โดยผู้้้ถ่ึอหุ้่น

4. พ่จารณาและท้ำาความเห่็นให้่กับคณะกรรมการบริษััท้ เกี�ยวกับโครงสร้าง ขนาดและองค์ปีระกอบของคณะกรรมการ 

รวมถึึงทั้กษัะของคณะกรรมการ เพ่�อปีระส่ท้ธ่ิของคณะกรรมการทั้�งห่มด

5. คัดเล่อกกรรมการผู้้้ต้่องสับเปีลี�ยนตั่ว ในการปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่นของบริษััท้

6. รายงานผู้ลการปีระเม่นผู้ลของคณะกรรมการ

7. พัฒนาและท้บท้วน อย่างน้อยปีีละครั�ง ห่ลักปีฏ่ิบัต่่งานและให้่ความเห็่นเกี�ยวกับการเปีลี�ยนแปีลงคณะกรรมการ

8. พ่จารณาและให้่ความเห็่นเกี�ยวกับธิรรมาภ่บาลเป็ีนคราวๆ ไปี

9. พ่จารณาการเปิีดเผู้ยข้อม้ลที้�เกี�ยวกับรายงานปีระจำาปีี เกี�ยวกับก่จกรรมของคณะกรรมการ

10. ท้ำาห่น้าที้�อ่�น ๆ ต่ามที้�มอบห่มายโดยคณะกรรมการเป็ีนคราวๆ ไปี

9.3 การสรรหุ้าและแต่งตั�งกรรมการ และผู้้�บัริหุ้ารของบัริษััท่
(1) กรรมการอิสระ

ต่ามห่ลกัการกำากับด้แลก่จการที้�ดี บริษััท้จดท้ะเบยีนต้่องจัดให้่มีกรรมการอ่สระไมน้่อยกวา่ห่นึ�งในสามของจำานวนกรรมการ

ทั้�งห่มดเพ่�อให้่ความเห่น็อันเป็ีนอ่สระเกี�ยวกับก่จการที้�สำาคัญ่ของบรษัิัท้ บรษัิัท้มีกรรมการอ่สระจำานวนสามท้า่นจากกรรมการจำานวน

เก้าท่้าน ห่รือค่ดเป็ีนจำานวนร้อยละ 33.33 ต่ามจำานวนขั�นต่ำ�าที้�กำาห่นด กรรมการอ่สระของบริษััท้มีรายช่่�อต่่อไปีนี�

1. นายอรรถึพร ข่ายม่าน

2. นายเย็บ ซ้์ ช่วน

3. นางสาวช่นาพรรณ จึงรุ่งเรืองก่จ

บริษััท้ได้กำาห่นดคุณสมบัต่่กรรมการอ่สระไว้ดังนี�

1. ไม่มีธุิรก่จห่รือการงานที้�เกี�ยวข้องกับบริษััท้อันอาจมีผู้ลกระท้บต่่อการตั่ดส่นใจโดยอ่สระของต่น

2. ไม่ถ่ึอหุ้่นเก่นร้อยละ 0.5 ของทุ้นช่ำาระแล้วของบริษััท้ บริษััท้ในเครือ บริษััท้ร่วม ห่รือบริษััท้ที้�เกี�ยวข้อง ทั้�งนี�ให้่นับรวม

ถึึงหุ้่นที้�ถ่ึออย่้โดยผู้้้ที้�เกี�ยวข้องด้วย

3. ไมมี่ส่วนร่วมในการบรหิ่ารงานของบรษัิัท้ บริษััท้ในเครือ บริษััท้ร่วม บริษััท้ที้�เกี�ยวข้องห่รือผู้้้ถ่ึอหุ้่นรายให่ญ่่ของบรษัิัท้

 รวมทั้�งไม่เป็ีนล้กจ้าง ห่รือพนักงานที้�ได้รับเงินเด่อนปีระจำาจากบริษััท้ บริษััท้ในเครือ บริษััท้ร่วม บริษััท้ที้�เกี�ยวข้อง ห่รือผู้้้ถ่ึอหุ้่นราย

ให่ญ่่ของบริษััท้ นอกจากนี� จะต้่องไม่เป็ีนที้�ปีรึกษัาที้�ได้รับเงินเด่อนปีระจำาจากบริษััท้ บริษััท้ในเครือ บริษััท้ร่วม ห่รือผู้้้ถ่ึอหุ้่นรายให่ญ่่

ของบริษััท้

4. ไม่มีผู้ลปีระโยช่น์ห่รือส่วนได้เสียไม่ว่าท้างต่รงห่รือท้างอ้อม ทั้�งในด้านการเงิน และการบริห่ารงานในบริษััท้ บริษััท้ 

ในเครือ บริษััท้ร่วม ห่รือผู้้้ถ่ึอหุ้่นรายให่ญ่่ของบริษััท้

5. ไม่เป็ีนผู้้้เกี�ยวข้องห่รือญ่าต่่สน่ท้ของผู้้้บริห่ารระดับส้งห่รือผู้้้ถ่ึอหุ้่นรายให่ญ่่ของบริษััท้

6. ต้่องเป็ีนผู้้้ที้�ผู่้านกระบวนการสรรห่าของคณะกรรมการบริษััท้ฯ
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(2) กระบวนการสรรหากรรมการ

บริิษััทคััดเลืือกกริริมการิโดยวิิธีีการิเสนอชืื่�อ เมื�อได้รัิบการิพิิจาริณาแลืะอนุมัติิจากคัณะกริริมการิสริริหาแลืะธีริริมาภิิบาลื 

แลืะคัณะกริริมการิบริิษััทแล้ืวิ จากนั�นผู้้้ถืือหุ้นจะเป็็นผู้้้พิิจาริณาแลืะอนุมัติิแต่ิงตัิ�งกริริมการิของบริิษััท ผู้้้ลืงทุนริายย่อยสามาริถืใช้ื่

สิทธิีของตินในการิลืงมติิในที�ป็ริะชุื่มผู้้้ถืือหุ้นในการิแต่ิงตัิ�งกริริมการิ ปั็จจุบันคัณะกริริมการิบริิษััท มีจำานวิน 9 ท่าน ป็ริะกอบด้วิย

ผู้้้มีคัวิามร้้ิ คัวิามสามาริถื มีป็ริะสบการิณ์ในธุีริกิจที�เกี�ยวิข้องหลืายๆ ธุีริกิจ ซ่ึ่�งเป็็นตัิวิแทนของผู้้้ถืือหุ้น จำานวินของคัณะกริริมการิ

อิสริะเท่ากับหรืิอไม่น้อยกว่ิาหน่�งในสามของคัณะกริริมการิ 

การิเลืือกแลืะแต่ิงตัิ�งคัณะกริริมการิจะกริะทำาในการิป็ริะชุื่มผู้้้ถืือหุ้นภิายใต้ิหลัืกเกณฑ์์ดังนี�

1. หน่�งคัะแนนเสียงของผู้้้ถืือหุ้นเท่ากับหน่�งหุ้น

2. การิเลืือกกริริมการิอาจใช้ื่วิิธีีการิออกสียงลืงคัะแนนเลืือกกริริมการิเป็็นริายบุคัคัลื หรืิอคัริาวิลืะหลืาย ๆ คันติามแต่ิ

ที�ป็ริะชุื่มผู้้้ถืือหุ้นจะเห็นสมคัวิริ การิลืงมติิแต่ิลืะคัรัิ�งผู้้้ถืือหุ้นต้ิองออกเสียงด้วิยคัะแนนติามจำานวินหุ้นที�ถืืออย่้ จะแบ่งคัะแนนเสียงแก่คัน

ใดมากน้อยเพีิยงใดไม่ได้

3. บุคัคัลืที�ได้รัิบคัะแนนเสียงส้งสุดติามลืำาดับลืงมาจะเป็็นผู้้้ได้รัิบเลืือกตัิ�งเป็็นกริริมการิเท่ากับจำานวินที�ได้รัิบเลืือกตัิ�งในคัรัิ�งนั�น

ทั�งนี� บริิษััทกำาหนดหลืกัเกณฑ์์ที�ชัื่ดเจนแลืะโป็ริง่ใสติามการิกำากับด้แลืกจิการิที�ดีเกี�ยวิกับการิป็ฏิิบัติิต่ิอผู้้้ถืือหุ้นอยา่งเทา่เทียม

กัน ด้วิยการิให้ผู้้้ถืือหุ้นเสนอริะเบียบวิาริะการิป็ริะชุื่มสามัญผู้้้ถืือหุ้นแลืะชืื่�อกริริมการิล่ืวิงหน้า เพืิ�อให้ผู้้้ถืือหุ้นได้มีส่วินร่ิวิมในการิ

ดำาเนินกิจการิของบริิษััท แลืะเพืิ�อคััดสริริบุคัคัลืที�มีคัวิามเหมาะสม เพืิ�อดำาริงติำาแหน่งกริริมการิของบริิษััทโดยได้เผู้ยแพิร่ิในเว็ิบไซึ่ต์ิ

ของบริิษััท www.goodyear.co.th/news แลืะเว็ิบไซึ่ต์ิของติลืาดหลัืกทรัิพิย์แห่งป็ริะเทศไทย 

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษััท

คัณะกริริมการิบริิษััทคัำาน่งถ่ืงป็ริะโยชื่น์คัวิามหลืากหลืายของคัณะกริริมการิบริิษััททั�งในเรืิ�องเพิศ อายุ ป็ริะวัิติิการิศ่กษัา 

ป็ริะสบการิณ์ในวิิชื่าชีื่พิ ทักษัะ คัวิามร้้ิ ดังนั�นในการิสริริหาแลืะการิพิิจาริณาแต่ิงตัิ�งกริริมการิของบริิษััทจะอย่้บนพืิ�นฐานของ 

คัวิามร้้ิคัวิามสามาริถืแลืะใช้ื่หลัืกเกณฑ์์ในการิคััดเลืือกซ่ึ่�งได้คัำาน่งถ่ืงป็ริะโยชื่น์ด้านคัวิามหลืากหลืายด้วิย
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การสรรห่าผู้้้บริห่าร

ฝ่่ายบริห่ารเป็ีนผู้้้สรรห่าผู้้้บริห่ารเม่�อมีต่ำาแห่น่งว่างลง ทั้�งนี�เป็ีนไปีต่ามห่ลักเกณฑ์์ และระเบียบข้อบังคับของบริษััท้ฯ

9.4 การกำากับัด้แลการดำาเนินงานของบัริษััท่ย่อยและบัริษััท่ร่วม

บริษััท้ไม่มีการดำาเน่นงานของบริษััท้ย่อยและบริษััท้ร่วม จึงไม่มีการเปิีดเผู้ยข้อม้ลในส่วนนี�

9.5 การด้แลเรื�องการใช�ข�อม้ลภายใน

บริษััท้ต่ระห่นักถึึงความสำาคัญ่ของการป้ีองกันการใช้่ข้อม้ลภายในเป็ีนอย่างย่�ง พนักงานทุ้กระดับของบริษััท้ จะต้่องใช้่ข้อม้ล

ภายในของบริษััท้อย่างระมัดระวัง จะต้่องรักษัาข้อม้ลและเอกสารของบริษััท้ไม่ให้่เปิีดเผู้ยต่่อบุคคลภายนอกได้ โดยจะต้่องให้่อย่้ใน

กรอบห่น้าที้� และความรับผู่้ดช่อบที้�ได้รับมอบห่มายเท่้านั�น 

ห้่ามไม่ให้่กรรมการ ผู้้้บริห่าร และพนักงานของบริษััท้ นำาข้อม้ลภายในที้�มีสาระสำาคัญ่ของบริษััท้ ไปีเปิีดเผู้ยห่รือใช้่เพ่�อปีระโยช่น์

ส่วนตั่ว ข้อม้ลภายในที้�เกี�ยวข้องจะเปิีดเผู้ยต่่อบุคคลที้�เกี�ยวข้องเท่้านั�น เช่่น ผู้้้ต่รวจสอบบัญ่ชี่ ที้�ปีรึกษัากฎห่มาย ข้อม้ลที้�สำาคัญ่ 

จะได้รับการเปิีดเผู้ยข้อม้ลให้่กับผู้้้ถ่ึอหุ้่นซึ์�งเป็ีนไปีต่ามกฎและระเบียบของต่ลาดห่ลักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย 

บริษััท้ได้กำาห่นดนโยบายการห่ลีกเลี�ยงการซ่์�อขายห่ลักท้รัพย์โดยใช้่ข้อม้ลภายในไว้ในค่้ม่อจรรยาบรรณในการดำาเน่นธุิรก่จ

ของบริษััท้ สรุปีได้ดังนี�

• ห้่ามไม่ให้่ผู้้้บริห่าร พนักงาน และสมาช่่กครอบครัวห่รือห่น่วยงานที้�ได้รับท้ราบข้อม้ลภายใน เปิีดเผู้ยข้อม้ลภายในอันมี

สาระสำาคัญ่เกี�ยวกับก้�ดเยียร์ที้�ยังไม่ได้เปิีดเผู้ยต่่อสาธิารณะแก่บุคคลภายนอกห่รือบุคคลที้�ไม่มีห่น้าที้�เกี�ยวข้อง 

• ห้่ามไม่ให้่ผู้้้บริห่าร พนักงาน และสมาช่่กในครอบครัว ห่รือห่น่วยงานที้�ได้รับท้ราบข้อม้ลภายในใช้่ข้อม้ลดังกล่าว 

เพ่�อแสวงห่าผู้ลปีระโยช่น์ท้างการเงินส่วนตั่ว ห่รือเปิีดเผู้ยข้อม้ลดังกล่าวต่่อผู้้้อ่�นเพ่�อผู้ลปีระโยช่น์ท้างการเงินของผู้้้อ่�น และ

• ห้่ามไม่ให้่ผู้้้บริห่าร พนักงาน และ ผู้้้อาศัย ห่รือสมาช่่กในครอบครัว ห่รือห่น่วยงานที้�ได้รับท้ราบข้อม้ลภายในซ่์�อขาย

ห่ลักท้รัพย์ของบริษััท้, แนะนำาให้่ผู้้้อ่�นซ่์�อ ขาย ห่รือโอนห่ลักท้รัพย์ของก้�ดเยียร์แท้นต่นเอง ห่รือเพ่�อผู้ลปีระโยช่น์ของสมาช่่ก 

ในครอบครัวของต่นเอง ในช่่วง 1 เด่อน ก่อนที้�ข้อม้ลอันเป็ีนสาระสำาคัญ่ เช่่น ผู้ลปีระกอบการรายไต่รมาส ห่รือปีระจำาปีีเกี�ยวกับ 

ก้�ดเยียร์เปิีดเผู้ยต่่อสาธิารณช่น

9.6 ค่าตอบัแท่นของผู้้�สอบับััญชี 

คณะกรรมการต่รวจสอบได้พ่จารณาอนุมัต่่ผู้้้สอบบัญ่ชี่ของบริษััท้จำานวน 3 ราย โดยพ่จารณาจากผู้ลการปีฏ่ิบัต่่งาน  

ความเป็ีนอ่สระของผู้้้สอบบัญ่ชี่ และค่าสอบบัญ่ชี่ของผู้้้สอบบัญ่ชี่ในที้�ปีระชุ่มครั�งที้� 1/2019 และได้รับอนุมัต่่จากที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น

ครั�งที้� 51 เม่�อวันที้� 30 เมษัายน 2562 โดยพ่จารณาแต่่งตั่�งผู้้้สอบบัญ่ชี่จากบริษััท้ ไพร้ซ์วอเต่อร์เฮาส์ค้เปีอร์ส เอบีเอเอส จำากัด 

ต่ามรายช่่�อต่่อไปีนี�เป็ีนผู้้้สอบบัญ่ชี่ของบริษััท้ปีระจำาปีี2562 โดยกำาห่นดให้่ผู้้้สอบบัญ่ชี่คนใดคนห่นึ�งต่่อไปีนี�เป็ีนผู้้้ท้ำาการต่รวจสอบ

และแสดงความเห็่นต่่องบการเงินของบริษััท้

รายชื�อผู้้�สอบับััญชี ผู้้�สอบับััญชีรับัอน้ญาตเลขที่�

จำานวนปีที่�ลงลายมือชื�อรับัรอง 

งบัการเงินของบัริษััท่ 

ในรอบั 5 ปีที่�ผู่้านมา

1. นายชั่ยศ่ริ เรืองฤท้ธ่ิ�ชั่ย 4526 2 ปีี (ปีี 2561-2562)

2. นายปีระส่ท้ธ่ิ� เย่�องศร่กุล 4174 -

3. นางสาววราภรณ์ วรธ่ิต่่กุล 4474 -

ค่าตอบัแท่นของผู้้�สอบับััญชี ปี 2562

ค่าสอบบัญ่ชี่ 1,900,000 บาท้

ค่าบริการอ่�น ๆ ไม่มี
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9.7 การนำาหุ้ลักการกำากับัด้แลกิจการที่�ดีสำาหุ้รับับัริษััท่จดท่ะเบีัยนปี 2560 ไปปรับัใช�

หุ้ลักการกำากับัด้แลกิจการที่�ดีสำาหุ้รับับัริษััท่จดท่ะเบีัยน

คณะกรรมการกำากับห่ลักท้รัพย์และต่ลาดห่ลักท้รัพย์ (“ก.ล.ต่.”) ไดอ้อกห่ลักการกำากับด้แลก่จการที้�ดีสำาห่รับบริษััท้จดท้ะเบยีน

ปีี 2560 (CG Code) เพ่�อให้่คณะกรรมการบริษััท้นำาห่ลักปีฏ่ิบัต่่ไปีปีรับใช้่ต่ามห่ลัก Apply or Explain ต่ามความเห่มาะสมกับธุิรก่จ

ของบริษััท้ คณะกรรมการบริษััท้ก้�ดเยียร์ได้ท้บท้วนการนำาห่ลักปีฏ่ิบัต่่ต่าม CG Code ไปีปีรับใช้่ คณะกรรมการต่ระห่นักถึึงบท้บาท้

ห่น้าที้�ในฐานะผู้้้นำาขององค์กรและมีความเข้าใจเป็ีนอย่างดี ถึึงการนำาห่ลักปีฏ่ิบัต่่ใน CG Code มาปีรับใช้่ รวมทั้�งได้มอบห่มายให่ ้

คณะกรรมการสรรห่า และกำากับด้แลก่จการ กำากับด้แลให้่มีการปีฏ่ิบัต่่ต่ามห่ลักใน CG Code ซึ์�งก้�ดเยียร์มีข้อที้�ยังม่ได้นำามาปีรับใช้่ 

ค่อ คณะกรรมการควรกำาห่นดให้่กรรมการอ่สระมีวาระดำารงต่ำาแห่น่งต่่อเน่�องไม่เก่น 9 ปีี นับจากวันที้�ได้รับการแต่่งตั่�งให้่ 

ดำารงต่ำาแห่น่งกรรมการอ่สระครั�งแรก ในกรณีที้�จะแต่่งตั่�งกรรมการอ่สระนั�นให้่ดำารงต่ำาแห่น่งต่่อไปี คณะกรรมการควรพ่จารณา

อย่างสมเห่ตุ่สมผู้ลถึึงความจำาเป็ีนดังกล่าว

คำาชี�แจง

คณะกรรมการของบริษััท้มีทั้�งส่�น 9 ท่้าน ปีระกอบด้วยกรรมการอ่สระ จำานวน 3 ท่้าน ซึ์�งแต่่ละท่้านล้วนเป็ีนผู้้้เชี่�ยวช่าญ่ 

ในด้านการเงิน รวมถึึงธิุรก่จยานยนต่์อย่างยาวนานซึ์�งบริษััท้ยังไม่สามารถึจะสรรห่ากรรมการอ่สระที้�มีคุณสมบัต่่รวมทั้�ง

ปีระสบการณ์ที้�เท่้าเที้ยมกันมาท้ดแท้นได้ อย่างไรก็ต่าม บริษััท้ได้เต่ร่ยมวางแผู้นเพ่�อห่ารือเกี�ยวกับการสรรห่ากรรมการอ่สระเพ่�อ

ส่บท้อดการดำารงต่ำาแห่น่งต่่อไปีในอนาคต่

9.8 การปฏิิบััติตามหุ้ลักการกำากับัด้แลกิจการที่�ดีในเรื�องอื�น ๆ

ปีี 2562 บริษััท้ได้รับการปีระเม่นคุณภาพการจัดการปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่นเต็่ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้้้ลงทุ้นไท้ย ซึ์�ง

บริษััท้ได้ดำาเน่นการจัดปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น ดังนี�

โครงการปีระเม่นคุณภาพการจัดการปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น

(1) ก่อนการประช้ม

1.1 เปีดิให้่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นเสนอระเบยีบวาระการปีระช่มุล่วงห่น้า และเสนอช่่�อบุคคลที้�มีคุณสมบัต่่เห่มาะสมเพ่�อรับการพ่จารณาเล่อก

ตั่�งเป็ีนกรรมการก่อนวันปีระชุ่ม รวมถึึงแจ้งเรื�องดังกล่าว พร้อมห่ลักเกณฑ์์การพ่จารณาผู่้านระบบข่าวของต่ลาดห่ลักท้รัพย์ และ

เว็บไซ์ต์่ของก้�ดเยียร์

1.2 เผู้ยแพรห่่นังส่อเช่่ญ่ปีระช่มุทั้�งภาษัาไท้ย และภาษัาองักฤษับนเวบ็ไซ์ต์่ของบริษััท้ และแจง้ผู่้านระบบขา่วของต่ลาดห่ลกัท้รัพย์

 ล่วงห่น้าไม่น้อยกว่า 21 วัน สำาห่รับภาษัาไท้ย และไม่น้อยกว่า 7 วัน สำาห่รับภาษัาอังกฤษั บริษััท้ได้ให้่ข้อม้ลและแจ้งรายละเอียด 

สถึานที้� วัน และเวลา ที้�จะจัดปีระชุ่ม และให้่รายละเอียดเกี�ยวกับวาระห่รือเรื�องที้�จะต้่องตั่ดส่นใจในที้�ปีระชุ่มครบถ้ึวน โดยบริษััท้ 

ได้จัดส่งห่นังส่อนัดปีระชุ่มและเอกสารที้�เกี�ยวข้องให้่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นทั้�งห่มดและนายท้ะเบียน ล่วงห่น้าอย่างน้อยก่อนวันปีระชุ่ม 14 วัน  

แลปีระกาศห่นังส่อพ่มพ์ท้้องถ่ึ�น 3 วันต่่ดต่่อกันล่วงห่น้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันปีระชุ่ม

1.3 บริษััท้ได้เปิีดโอกาสให่้ผู้้้ถ่ึอหุ้่นร่วมเสนอวาระการปีระชุ่ม และส่งคำาถึามที้�ปีระสงค์จะให้่บริษััท้ชี่�แจงในปีระเด็นที้�เกี�ยวกับ

ระเบียบวาระการปีระชุ่ม ไปียังบริษััท้ล่วงห่น้าก่อนวันปีระชุ่ม

1.4 บริษััท้เสนอรายช่่�อกรรมการอ่สระ 3 ท่้านในห่นังส่อมอบฉันท้ะ และชี่�แจงให่้ผู้้้ถ่ึอหุ้่นท้ราบว่า กรรมการแต่่ละท้่าน 

มีส่วนได้เสีย ห่รือส่วนได้เสียพ่เศษัในวาระใดบ้าง

(2) การดำาเนินการในวันประช้ม

2.1 บริษััท้นำาระบบบาร์โค้ด มาใช้่กับการปีระชุ่มทั้�งการลงท้ะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผู้ล เพ่�อให้่การปีระชุ่มดำาเน่นไปี

อย่างรวดเร็ว การนับคะแนนเป็ีนไปีอย่างถ้ึกต้่อง แม่นยำา

2.2 ในวันปีระชุ่มบริษััท้กำาห่นดให้่กรรมการบริษััท้ทุ้กท่้าน รวมทั้�งกรรมการชุ่ดย่อยเข้าร่วมปีระชุ่มเพ่�อต่อบคำาถึาม 

ต่่อที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น และบันทึ้กข้อค่ดเห่็น ข้อซั์กถึามไว้ในรายงานการปีระชุ่มเพ่�อให้่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นที้�เข้าปีระชุ่มสามารถึต่รวจสอบได้ง่าย 

ในภายห่ลัง อีกทั้�ง ได้เปิีดโอกาสให้่ผู้้้ถ่ึอหุ้่นใช้่ส่ท้ธ่ิในการเข้าร่วมปีระชุ่ม ได้ซั์กถึามข้อสงสัย ซึ์�งกรรมการของบริษััท้ได้ชี่�แจง 

ข้อซั์กถึามในวันปีระชุ่มต่ามระเบียบวาระที้�กำาห่นดไว้ และผู้้้ถ่ึอหุ้่นได้ออกเสียงเห็่นช่อบในทุ้กวาระ

(3) หุ้ลังการประช้ม

บริษััท้ส่งและเผู้ยแพร่บันทึ้กรายงานการปีระชุ่มภาษัาไท้ย และภาษัาอังกฤษัผู่้านเว็บไซ์ต์่ของบริษััท้ และเว็บไซ์ต์่ของ

ต่ลาดห่ลักท้รัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันปีระชุ่ม
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10.1 นโยบัายภาพรวม

บริษััท้พัฒนาร้ปีแบบการดำาเน่นงานอย่างต่่อเน่�องเพ่�อก้าวส้้ผู้้้นำาของอุต่สาห่กรรมที้�มีคุณปีระโยช่น์ต่่อพนักงานของบริษััท้ ล้กค้า  

ผู้้้ถ่ึอหุ้่น ค่้ค้า ชุ่มช่น และส่�งแวดล้อม โดยบริษััท้คำานึงถึึงแนวท้างความรับผู่้ดช่อบต่่อสังคม ต่ามห่ลักเกณฑ์์ที้�กำาห่นดโดย

ต่ลาดห่ลักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย 8 ข้อ ค่อ 

1) การปีระกอบก่จการด้วยความเป็ีนธิรรม 2) การต่่อต้่านการทุ้จริต่คอร์รัปีชั่�น 3) การเคารพส่ท้ธ่ิมนุษัยช่น  

4) การปีฏ่ิบัต่่ต่่อแรงงานอย่างเป็ีนธิรรม 5) ความรับผู่้ดช่อบต่่อผู้้้บริโภค 6) การด้แลรักษัาส่�งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุ่มช่น

ห่รือสังคม 8) การมีนวัต่กรรมและเผู้ยแพร่นวัต่กรรมซึ์�งได้จากการดำาเน่นงานที้�มีความรับผู่้ดช่อบต่่อสังคม ส่�งแวดล้อม และผู้้้มี 

ส่วนได้เสีย โดยบริษััท้ได้ดำาเน่นการในสี�ด้านห่ลัก ค่อ 

บุคลากร สะท้้อนถึึงแนวท้างการดำาเน่นงานโดยการปีระกอบก่จการด้วยความเปี็นธิรรม การเคารพส่ท้ธิ่มนุษัยช่น  

และการปีฏ่ิบัต่่ต่่อแรงงานอย่างเป็ีนธิรรม บริษััท้ให้่ความสนับสนุนวัฒนธิรรมความปีลอดภัย และคุณภาพชี่วิต่ที้�ดี ทั้�งในขณะ 

ปีฏ่ิบัต่่งาน และนอกเวลางาน ปีระสานไปีกับการเร่ยนร้้นโยบายของก้�ดเยียร์ที้�ต้่องปีฏ่ิบัต่่ต่นด้วยความซ่์�อสัต่ย์สุจริต่ และให้่ความ

เคารพต่่อกัน

ผู้ลิตภัณฑ์์ สะท้้อนถึึงแนวท้างการดำาเน่นงานโดยการปีระกอบก่จการด้วยความเป็ีนธิรรมและความรับผู่้ดช่อบต่่อผู้้้บริโภค

 ผู้ล่ต่ภัณฑ์์ของบริษััท้เป็ีนผู้ล่ต่ภัณฑ์์ที้�มีคุณภาพส้ง และเปีี�ยมไปีด้วยนวัต่กรรม เพ่�อต่อบสนองความต้่องการของล้กค้า และเป็ีนผู้้้นำา

ในต่ลาดกลุ่มเป้ีาห่มายที้�เราเล่อก ซึ์�งเป็ีนกลยุท้ธ์ิห่ลักของบริษััท้ เพ่�อสร้างความเต่่บโต่ท้างเศรษัฐก่จอย่างยั�งย่น ซึ์�งจะสะท้้อนกลับ

มาส่้การเต่่บโต่อย่างแข็งแกร่งของบริษััท้

สิ�งแวดล�อม สะท้้อนถึึงแนวท้างการดำาเน่นงานโดยการด้แลรักษัาส่�งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุ่มช่นห่รือสังคม บริษััท้

เป็ีนส่วนห่นึ�งที้�กระตุ้่นความรับผู่้ดช่อบด้านส่�งแวดล้อมไปียังล้กค้า พนักงาน ผู้้้ถ่ึอหุ้่น ชุ่มช่น และค่้ค้าของบริษััท้ ซึ์�งก่จกรรมต่่าง ๆ

 ของบริษััท้สะท้้อนถึึงความรับผู่้ดช่อบสอดคล้องกับวัต่ถุึปีระสงค์ของบริษััท้ที้�มุ่งส่้การเต่่บโต่อย่างยั�งย่น 

ชุ้มช้น สะท้้อนถึึงแนวท้างการดำาเน่นงานโดยการด้แลรักษัาส่�งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุ่มช่นห่รือสังคม

ก้�ดเยียร์ให้่การสนบัสนุน และมุ่งรณรงคด้์านความปีลอดภยั เด็กและครอบครวั การบรกิารด้านการศกึษัา และสขุอนามยั

 ซึ์�งสอดคล้องกับคุณค่าที้�บริษััท้ยึดถ่ึอ 

10.2 การดำาเนินงาน

(1) กล่้มผู้้�มีส่วนได�เสียที่�บัริษััท่ใหุ้�ความสำาคัญ

 พนักงาน

 ชุ่มช่น

 ตั่วแท้นจำาห่น่าย ผู้้้บริโภค

 ภาครัฐ

 ผู้้้ถ่ึอหุ้่น

 ผู้้้ผู้ล่ต่วัต่ถุึด่บ

 ส่�อสารมวลช่น

 NGO

(2) การดำาเนินงาน

 สิ�งแวดล�อม	อาช่้วอนามัย	และความปลอดภัย

พันธิก่จของบริษััท้ที้�ยึดถ่ึอ ค่อ การด้แลรักษัาส่�งแวดล้อม และชุ่มช่น การสนับสนุนสุขภาพอนามัยที้�ดี และความปีลอดภัย

ทั้�งในและนอกเวลางาน ในฐานะองค์กรที้�มีการดำาเน่นงานทั้�วโลก บริษััท้จะดำาเน่นธุิรก่จด้วยมาต่รฐานจริยธิรรม และปีฏิ่บัต่่ต่าม

กฎห่มายอย่างเคร่งครัด

ในการดำาเน่นงาน บริษััท้ให้่ความสำาคัญ่ต่่อการพัฒนาคุณภาพชี่วิต่ของพนักงาน ครอบครัว ชุ่มช่น และสังคม ควบค่้ 

ไปีกับการรักษัาส่�งแวดล้อม เพ่�อให้่เก่ดการพัฒนาเศรษัฐก่จอย่างยั�งย่น บริษััท้ปีรารถึนาให้่พนักงานของบริษััท้อย่้ในสภาพแวดล้อม

การท้ำางานที้�ปีลอดภัย และมั�นคง เราจึง:

ปีฏ่ิบัต่่ต่ามข้อบังคับ และกฏิห่มายเกี�ยวกับความปีลอดภัย อาชี่วอนามัยและส่�งแวดล้อม รวมถึึงการปีฏ่ิบัต่่ต่าม

มาต่รฐานข้อบังคับด้านความปีลอดภัย อาชี่วอนามัย และส่�งแวดล้อมของก้�ดเยียร์ที้�กำาห่นดไว้สำาห่รับการปีฏ่ิบัต่่งานทั้�วโลก

10. ความรับัผิู้ดชอบัต่อสังคม: CSR
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 พัฒนาการดำาเน่นงาน เพ่�อสร้างมาต่รฐานด้านความปีลอดภัย อาชี่วอนามัย และส่�งแวดล้อม โดยมุ่งลดผู้ลกระท้บ 

ต่่อส่�งแวดล้อมในขณะที้�พัฒนาปีระส่ท้ธ่ิผู้ลในการดำาเน่นงานให้่ส้งขึ�นเพ่�อเพ่�มเสถีึยรภาพในการผู้ล่ต่ และผู้ล่ต่ภัณฑ์์

	คำานึงถึึงผู้ลกระท้บด้านส่�งแวดล้อม ความปีลอดภัย อาชี่วอนามัยในการตั่ดส่นใจ และการดำาเน่นธุิรก่จอย่้เสมอ

 ส่งมอบผู้ล่ต่ภัณฑ์์ที้�ใช้่งานได้อย่างปีลอดภัย เม่�อเก็บรักษัาไว้อย่างถ้ึกต้่อง และสร้างความเข้าใจร่วมกับค่้ค้า 

เกี�ยวกับการใช้่ผู้ล่ต่ภัณฑ์์ต่ลอดอายุการใช้่งานของผู้ล่ต่ภัณฑ์์แต่่ละช่น่ด

 ลดผู้ลกระท้บต่่อส่�งแวดล้อม การใช้่พลังงาน โดยลดจำานวนการใช้่นำ�า การก่อให้่เก่ดของเสีย สภาพอากาศ  

การจำากัดการปีล่อยก�าซ์ ควบค่้ไปีกับกระบวนการนำากลับมาใช้่ให่ม่ การร่ไซ์เค่ล และการปีระห่ยัดพลังงานต่ลอดอายุการใช้่งาน 

ของยาง

	สนับสนุน และให้่ความร้้แก่พนักงานเกี�ยวกับสำานึกรักษัาส่�งแวดล้อม และการเสนอแนวความค่ดเกี�ยวกับการอนุรักษ์ั

พลังงาน และการท้ำาให้่ที้�ท้ำางานปีลอดภัย และมีสุขอนามัยที้�ดี

	จัดพ่มพ์รายงานปีระจำาปีีเกี�ยวกับเป้ีาห่มายและความสำาเร็จด้านความปีลอดภัย อนามัย และส่�งแวดล้อม

	บรรลุวัต่ถุึปีระสงค์ร่วมกันด้านความรับผู่้ดช่อบต่่อส่�งแวดล้อมของพนักงานก้�ดเยียร์ทั้�วโลก

 การเคารพส่ท้ธ่ิมนุษัยช่น

	การเลือกปฏิิบัติ

ก้�ดเยียร์มีนโยบายต่่อต้่านการใช้่ความรุนแรงทุ้กร้ปีแบบ และรักษัาไว้ซึ์�งสถึานที้�ท้ำางานที้�ปีราศจากการล่วงเก่น และ 

การเล่อกปีฏิ่บัต่่โดยม่ช่อบ ด้วยกฎห่มาย เน่�องจากความแต่กต่่างท้างเช่่�อช่าต่่ สีผู่้ว ศาสนา เพศ รวมถึึงการตั่�งครรภ์ อายุ  

ความพ่การ ห่รือความแต่กต่่างด้านอ่�น ๆ พนักงานที้�ถ้ึกล่วงเก่น ห่รือเล่อกปีฏ่ิบัต่่โดยม่ช่อบด้วยกฎห่มาย มีส่ท้ธ่ิที้�จะรายงานถึึง

การถ้ึกคุกคามดังกล่าวต่่อฝ่่ายท้รัพยากรบุคคล ห่รือผู้้้มีอำานาจห่น้าที้�ในสถึานที้�ปีฏ่ิบัต่่งานของต่นได้ทั้นที้ และการรายงานทุ้กเรื�อง

จะต้่องถ้ึกสอบสวนพ่จารณา

 การจ�างงาน

พนักงานของบริษััท้ต้่องเข้าท้ำางานโดยสมัครใจ และห้่ามไม่ให้่มีการใช้่แรงงาน บังคับ ห่รือการค้าแรงงานมนุษัย์ทุ้กร้ปีแบบ

 การใช้�แรงงานเด็ก

ก้�ดเยียร์มีนโยบายไม่ใช้่แรงงานที้�ผู่้ดกฎห่มาย ห้่ามไม่ให้่มี การใช้่แรงงานเด็ก และห้่ามใช้่ปีระโยช่น์จากแรงงานเด็กอย่าง

เอาเปีร่ยบ ย่�งไปีกว่านั�น บริษััท้ยังสนับสนุนโครงการฝึ่กงานของนักศึกษัา และโครงการอ่�นในลักษัณะเดียวกันต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นด

	เสรีภาพในการเข้�าร่วมองค์กรต่าง	ๆ	

พนักงานมีส่ท้ธ่ิ�เล่อกที้�จะเข้าร่วมในองค์กรใด ๆ  (เช่่น สห่ภาพแรงงาน) ห่รือถึอนตั่วจากองค์กรที้�เข้าร่วมได้ พนักงาน

ทุ้กคนมีส่ท้ธ่ิที้�จะเข้าร่วมเป็ีนสมาช่่กสห่ภาพแรงงานที้�จัดตั่�งขึ�นต่ามกฎห่มาย และมีส่ท้ธ่ิในการเข้าร่วมเจรข้อต่กลงเกี�ยวกับสภาพ 

การจ้างได้ โดยบริษััท้ให้่การสนับสนุนการส่�อสารอย่างเปิีดกว้าง รวมทั้�งการพ่จารณาจากทุ้กฝ่่าย ทั้�งนี� พนักงานจะไม่ถ้ึกเล่กจ้าง 

คุกคาม ห่รือเล่อกปีฏ่ิบัต่่ในการเข้าร่วมเป็ีนสมาช่่กสห่ภาพแรงงานที้�ถ้ึกต้่องต่ามกฎห่มาย 

	ชั้�วโมงการที่ำางาน	และค่าจ�าง

บริษััท้ปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มายและกฎระเบียบที้�มีผู้ลบังคับใช้่ทั้�งห่มด เกี�ยวกับค่าจ้างและชั่�วโมงท้ำางาน 

	ความปลอดภัยในสถืานท่ี่�ปฏิิบัติงาน
บริษััท้ให้่ความสำาคัญ่เกี�ยวกับอาช่่วอนามัย และความปีลอดภัยของพนักงานอย่้เสมอ ด้วยการลดโอกาสในการเก่ด

อุบัต่่เห่ตุ่ การบาดเจ็บ ห่รือความเสี�ยงต่่อสุขภาพของพนักงานในสถึานที้�ท้ำางานโดยเฉพาะอย่างย่�งนโยบายงดใช่้ความรุนแรง 

ทุ้กร้ปีแบบ ซึ์�งถ่ึอเป็ีนข้อห้่ามอย่างเด็ดขาดของบริษััท้

 ห�องนมแม่	

เน่�องจากการเพ่�มขึ�นของจำานวนพนักงานผู้้้ห่ญ่่งที้�เพ่�งกลับมาจากการคลอดบุต่ร ก้�ดเยียร์ ปีระเท้ศไท้ย ได้เล็งเห็่นถึึง

ความสำาคัญ่ในความปีลอดภัย สุขอนามัย และความเป็ีนส่วนตั่วในการปัี�มนมให้่บุต่รในที้�ท้ำางานของพนักงานซึ์�งเพ่�งเปีลี�ยนสถึานะ 

เป็ีนมารดา  บริษััท้ฯจึงได้จัดห่าห้่องนมแม่เพ่�อให้่พนักงานกลุ่มนี�ได้ใช้่ห้่องในการปัี�มนม และจากการสำารวจความค่ดเห็่นของพนักงาน

ต่่อการมีห้่องปัี�มนมนี�พบว่า พนักงานส่วนให่ญ่่มีความพึงพอใจเป็ีนอย่างย่�งที้�บริษััท้ฯได้ให้่ความสำาคัญ่ในเรื�องนี� ถึึงแม้พนักงาน 

ที้�ให้่ความเห็่นเรื�องนี�จะเป็ีนผู้้้ช่ายห่รือไม่ได้เป็ีนมารดาที้�กลับมาจากการคลอดบุต่รก็ต่าม   

	ค่้ค�าข้องบริษัที่
ก้�ดเยียร์เล่อกที้�จะดำาเน่นธุิรก่จกับค่้ค้าที้�ปีฏ่ิบัต่่ต่าม มาต่รฐานแรงงานในระดับเดียวกันกับมาต่รฐานของบริษััท้ 

 Integrity Commitment

 นโยบายด�านจริยธรรมข้องบริษัที่

บริษััท้มีนโยบายด้านจริยธิรรม ซึ์�งเช่่�อมโยงกับพันธิก่จของบริษััท้ที้�จะเป็ีนผู้้้นำาด้านความซ่์�อสัต่ย์ และส่�อสารชั่ดเจน

ไปียังพนักงานของบริษััท้ในทุ้กระดับงานเพ่�อคงไว้ซึ์�งมาต่รฐานจริยธิรรมส้งสุด
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 ค่้มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ก้�ดเยียร์จัดท้ำาค่้ม่อจรรยาบรรณในการดำาเน่นธุิรก่จไว้ 26 ภาษัาสำาห่รับพนักงานก้�ดเยียร์ทั้�วโลก ซึ์�งค่้ม่อนี�รวบรวม

มาต่รฐานจรรยาบรรณท้างธุิรก่จ และข้อกฏิห่มายที้�เกี�ยวกับการดำาเน่นธุิรก่จ โดยพนักงานทุ้กคนของบริษััท้จะต้่องร้้ เข้าใจและปีฏ่ิบัต่่

ต่ามนโยบาย และจรรยาบรรณท้างธุิรก่จดังกล่าว พนักงานของบริษััท้จะได้รับการฝึ่กอบรมเกี�ยวกับเน่�อห่าในค่้ม่อดังกล่าว ตั่�งแต่่

แรกเริ�มปีฏ่ิบัต่่งาน รวมถึึงการเร่ยนร้้เกี�ยวกับการรายงานข้อกังวลให้่บริษััท้ท้ราบ ทั้�งนี� พนักงานของบริษััท้จะต้่องผู่้านการฝึ่กอบรม

ในทุ้กปีี

	ค่้มือจรรยาบรรณข้องผู้้�จัดหา

นอกจากบริษััท้เองแล้ว ก้�ดเยียร์ยังกำาห่นดให้่ผู้้้ที้�ท้ำาธุิรก่จกับก้�ดเยียร์ ซึ์�งห่มายถึึงผู้้้จัดห่า ผู้้้รับเห่มา องค์กรธุิรก่จ

อ่�นจะต้่องอ่านและท้ำาความเข้าใจจรรยาบรรณในการดำาเน่นธุิรก่จของก้�ดเยียร์ และระมัดระวังในการปีฏ่ิบัต่่ต่ามข้อกำาห่นดดังกล่าว

จากเว็บไซ์ต์่ของบริษััท้ โดยเฉพาะผู้้้จัดห่าวัต่ถุึด่บจะต้่องให้่คำารับรองว่าจะปีฏ่ิบัต่่ต่ามมาต่รฐานจรรยาบรรณดังกล่าว ซึ์�งครอบคลุม

ถึึงการปีกป้ีองส่�งแวดล้อม การขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์ สุขอนามัย ความปีลอดภัย การให้่ของขวัญ่ การใช้่แรงงานเด็ก และการค้ามนุษัย์

 การฝึ่กอบรมจรรยาบรรณธุรกิจข้องบริษัที่

ก้�ดเยียร์จัดให้่มีการฝึ่กอบรมจรรยาบรรณธุิรก่จของบริษััท้อย่างต่่อเน่�องให้่กับพนักงานรายเด่อนทั้�วโลก  

การฝึ่กอบรมมุ่งเน้นถึึงการปีฏ่ิบัต่่งานที้�สอดคล้องกับจรรยาบรรณท้างธุิรก่จ นโยบายต่่อต้่านการทุ้จริต่คอร์รัปีชั่�น รวมถึึง

กระบวนการปีระเม่นความเสี�ยงของบคุคลภายนอกที้�บริษััท้ดำาเน่นธุิรก่จด้วย พนกังานที้�พบเห่ต่กุารณ ์ห่รือสงสยัว่าได้พบเห่ต่กุารณ์

ที้�ฝ่่าฝ่่นจรรยาบรรณธิุรก่จของบริษััท้ จะต่้องท้ำาการรายงานเห่ตุ่การณ์ดังกล่าวไปียังสายด่วนจริยธิรรมของบริษััท้ ซึ์�งเป็ีน 

เบอร์โท้รฟร่ต่ลอด 24 ชั่�วโมงต่ลอด 7 วัน ห่รือผู่้านช่่องท้างอ่นเต่อร์เน็ต่ พนักงานสามารถึเล่อกเปิีดเผู้ยตั่วต่นห่รือไม่ก็ได้ ทุ้กข้อ

ร้องเร่ยน จะได้รับการต่รวจสอบและห่ากย่นยันว่ามีการกระท้ำาฝ่่าฝ่่นจริง ผู้้้กระท้ำาผู่้ดจะต้่องถ้ึกพ่จารณาท้างวินัยอย่างเห่มาะสม 

ทั้�งนี� ก้�ดเยียร์ให้่ความคุ้มครองแก่ผู้้้ร้องเร่ยนว่าจะไม่มีการกระท้ำาโต้่ต่อบใด ๆ 

ข้อม้ลด้านการรักษัาส่�งแวดล้อมจากกระบวนการผู้ล่ต่ บริษััท้ได้รายงานไว้แล้วในหั่วข้อที้� 2.3

10.3 การดำาเนินธ้รกิจที่�มีผู้ลกระท่บัต่อ CSR

ก้�ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเร่ยนช่่วง 3 ปีีก่อนห่น้า และภายในปีี 2562 จากชุ่มช่นท้างด้านส่�งแวดล้อม โดยท้างบริษััท้ได้ท้ำาห่นังส่อ

เพ่�อต่รวจสอบข้อร้องเร่ยนที้�สำานักงานอุต่สาห่กรรมจังห่วัดปีทุ้มธิานีและสำานักงานเท้ศบาลเม่องคลองห่ลวงเร่ยบร้อยแล้ว

ข้อเร่ยกร้องท้างด้านอ่�นที้�เป็ีนปีระเด็นข้อพ่พาท้ท้างกฎห่มาย     -ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม (After Process) 

ในปีีพ.ศ. 2562 ก้�ดเยียร์ฯ ยังคงร่วมม่อกับสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิท้ยาศาสต่ร์ เท้คโนโลยีและนวัต่กรรมแห่่งช่าต่่  

(สวท้น.) เพ่�อดำาเน่นโครงการบ้รณาการการเร่ยนร้้กับการท้ำางาน ( Work-integrated Learning : WiL) 

การป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข�องกับัคอร์รัปชั�น

นโยบายและแนวท้างปีฏ่ิบัต่่การป้ีองกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการคอร์รัปีชั่�น

บริษััท้กำาห่นดนโยบายต่่อต้่านการต่่ดส่นบน ซึ์�งนโยบายดังกล่าวกำาห่นดขึ�นต่ามกฎห่มายว่าด้วยการทุ้จริต่ในต่่างปีระเท้ศ

แห่่งสห่รัฐอเมริกา (United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และพระราช่บัญ่ญั่ต่่การต่่ดส่นบนแห่่งราช่อาณาจักร  

(UK Bribery Act) โดยคณะกรรมการบริษััท้มีมต่่ให้่ปีฏ่ิบัต่่ต่ามนโยบาย ดังนี� “ห้้ามมิให้้ผู้้้ร่่วมค้้า ตััวแทน ผู้้้จััดจัำาห้น่าย ของกู้๊�ดเยียร์่ 

เสนอให้้ ห้รื่อให้้ ห้รื่อยอมจัะรั่บ ห้รื่อรั่บเงินโดยวิธีีใด ๆ ที�ไม่เห้มาะสม ร่วมถึึงเสนอให้้ ห้รื่อให้้ ห้รื่อยอมจัะรั่บ ห้รื่อรั่บสิ�งมีค่้าใด ๆ แกู่๊

ห้รื่อจัากู๊บุค้ค้ลใดในสถึานที�ใด ๆ ในโลกู๊เพ่ื่�อให้้ได้มาห้รื่อรั่กู๊ษาไว้ซึึ่�งธุีร่กิู๊จั ห้รื่อเพ่ื่�อแสวงห้าผู้ลปร่ะโยชน์ใด ๆ ที�ไม่เห้มาะสม กู้๊�ดเยียร์่

จัะยอมเสยีโอกู๊าสทางธีรุ่กิู๊จัใด ๆ  ห้ากู๊โอกู๊าสทางธีรุ่กิู๊จันั�นจัะสามาร่ถึไดม้าก็ู๊แต่ัโดยกู๊าร่ให้้เงนิที�ไม่เห้มาะสม ห้รื่อผิู้ดกู๊ฎห้มาย ติัดสินบน

 ให้้ของขวัญ ค่้นเงินเพ่ื่�อเป็นส่วนลด ให้้เงินใต้ัโตั�ะ ห้รื่อให้้สิ�งจ้ังใจัในทำานองเดียวกัู๊น” นโยบายดังกล่าวมีผู้ลบังคับใช้่กับพนักงาน ค่้ค้า

 ตั่วแท้นจำาห่น่ายของ ก้�ดเยียร์ซึ์�งเป็ีนบริษััท้ล้กของ The Goodyear Tire & Rubber Company บริษััท้สัญ่ช่าต่่อเมริกา 

การดำาเนินการ	

(1)	การประเมินความเส่�ยงข้องธุรกิจ บริษััท้จัดท้ำา Due Diligence System เพ่�อปีระเม่นความเสี�ยงของค่้ค้า ตั่วแท้น

จำาห่น่าย ที้�ปีรึกษัา ห่รือบุคคลภายนอกที้�ดำาเน่นการในฐานะตั่วแท้นของบริษััท้ ผู่้านการสอบท้านปีระวต่ั่ การต่อบช่ดุคำาถึามปีระเม่น

ความเสี�ยงว่ามีลักษัณะการดำาเน่นงานที้�มีความเสี�ยง ห่รือควรเฝ้่าระวังเกี�ยวกับนโยบายต่่อต้่านการทุ้จริต่ ห่รือการให้่ส่นบนห่รือไม่
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(4) แนวท้างในการต่่ดต่ามปีระเม่นผู้ลการปีฏ่ิบัต่่ต่ามนโยบายการต่่อต้่านคอร์รัปีชั่�น คณะกรรมการบริษััท้มีห่น้าที้�ด้แล 

ให้่บริษััท้ปีฏ่ิบัต่่ต่ามนโยบายดังกล่าว และให้่เป็ีนไปีต่ามกฎห่มายเกี�ยวกับการห้่ามจ่ายส่นบน ห่รือการสนับสนุนการทุ้จริต่คอร์รัปีชั่�น

 และคณะกรรมการบริษััท้ได้ต่่ดต่ามการต่รวจสอบภายในของผู้้้ต่รวจสอบภายในการปีฏ่ิบัต่่ต่ามนโยบายต่่อต้่านการทุ้จริต่ของ

บริษััท้ ผู่้านรายงานของคณะกรรมการต่รวจสอบในการปีระชุ่มทุ้กครั�ง

(5) การให้่คณะกรรมการต่รวจสอบห่รือผู้้้สอบบัญ่ชี่สอบท้านความครบถ้ึวนเพียงพอของกระบวนการ คณะกรรมการ

ต่รวจสอบดำาเน่นการสอบท้านการควบคุมภายในของบริษััท้ การสอบท้านรายงานของผู้้้ต่รวจสอบภายใน และการสอบท้านโดยผู้้้

สอบบัญ่ชี่ภายนอกของบริษััท้ที้�ได้รับอนุมัต่่จากที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น โดยผู้้้ต่รวจสอบภายในได้สอบท้านในเรื�องของระบบการเบ่กจ่าย

ค่าใช้่จ่ายของบริษััท้ การบันทึ้กและรับร้้รายได้ ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าต่อบแท้น การสอบท้านระบบควบคุมภายใต้่กฎห่มาย 

Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสห่รัฐอเมริกา (Internal Controls) และการต่รวจสอบการปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มายและนโยบายของ

บริษััท้

- บริษััท้ได้ปีระกาศเจต่นารมณ์โครงการแนวร่วมปีฏ่ิบัต่่ของภาคเอกช่นไท้ยในการต่่อต้่านทุ้จริต่ (Collective  

Anti-Corruption: CAC) และอย่้ระห่ว่างการขอรับรองจากท้าง CAC

(2)	การกำาหนดแนวปฏิิบัติ	เพื�อควบคุม	ป้องกัน	และติดตามความเส่�ยงจากการคอร์รัปชั้�น

 บริษััท้จัดให้่มีช่่องท้างร้องเร่ยนกลาง ผู่้านเบอร์โท้รสายด่วน 1-888-494-6854 

ห่รือ www.goodyear.ethicspoint.com เพ่�อผู้้้มีส่วนได้เสียสามารถึต่่ดต่่อ ร้องเร่ยนในเรื�องที้�สงสัย

ว่าขัดแย้ง ห่รือขัดแย้งกับจรรยาบรรณในการดำาเน่นธุิรก่จ ผู้้้แจ้งข้อม้ลจะได้รับความคุ้มครอง และข ้

อคำาถึาม ห่รือข้อร้องเร่ยนจะได้ส่งต่่อให้่ห่น่วยงานที้�เกี�ยวข้องเพ่�อดำาเน่นการพ่จารณาแก้ไขต่่อไปี

	บริษััท้กำาห่นดนโยบายการให้่ และรับของขวัญ่แก่ห่รือจากเจ้าห่น้าที้�รัฐ ค่้ค้า 

ของบรษัิัท้ โดยกำาห่นดม้ลค่าที้�ยอมรับได้ไม่เก่นรายละ 100 ดอลลารส์ห่รัฐ รวมทั้�งการห้่ามให้่ห่รือรับ

ของขวัญ่ในร้ปีแบบเงินสด ส่�งอ่�นที้�เที้ยบเท่้าเงินสด ห่รือส่�งของมีม้ลค่าส้ง

(3) การส่�อสารและฝึ่กอบรมแก่พนักงาน พนักงาน และผู้้้บริห่ารของบริษััท้จะต้่องผู่้านการ

ฝึ่กอบรมเกี�ยวกับนโยบายต่่อต่้านการต่่ดส่นบน นโยบายการให่้ของขวัญ่ต่ามห่ลักส้ต่รออนไลน์ 

ที้�บริษััท้กำาห่นดเป็ีนปีระจำาทุ้กปีี รวมถึึงมีการส่�อสารให้่พนักงานรับร้้อย่างต่่อเน่�องผู่้านการปีระชุ่ม

พนักงานปีระจำาเด่อน
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11.1 ความเห็ุ้นของคณะกรรมการบัริษััท่เกี�ยวกับัระบับัการควบัค้มภายในของบัริษััท่
ในปีี 2562 คณะกรรมการบริษััท้ได้ปีระเม่นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่ามแบบปีระเม่นความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในรวมถึึงการบริห่ารจัดการความเสี�ยงที้�จัดไว้บนเว็บไซ์ต์่ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับห่ลักท้รัพย์ ซึ์�งผู่้าน

การสอบท้านของคณะกรรมการต่รวจสอบ แล้ว คณะกรรมการบริษััท้เห็่นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษััท้มีความเพียงพอ 

และเห่มาะสมในด้านต่่าง ๆ  ค่อ (1) การควบคุมภายในองค์กร  (2) การปีระเม่นความเสี�ยง  (3) การควบคุมการปีฏ่ิบัต่่งาน  (4) ระบบ

สารสนเท้ศและการส่�อสารข้อม้ล และ (5) ระบบการต่่ดต่าม บริษััท้ได้กำาห่นดเป้ีาห่มายการดำาเน่นธุิรก่จที้�ชั่ดเจนและวัดผู้ลได้ มีการ

ตั่�งเป้ีาห่มายการปีฏ่ิบัต่่งานซึ์�งควรจะปีฏ่ิบัต่่ได้จริงและมีการวัดผู้ลอย่้เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที้�เห่มาะสมเพ่�อให้่การบริห่าร

งานมีปีระส่ท้ธ่ิภาพ บริษััท้ได้กำาห่นดนโยบายป้ีองกันการกระท้ำาที้�อาจขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์ระห่ว่างพนักงานกับบริษััท้ให้่พนักงาน

ยึดถ่ึอปีฏ่ิบัต่่ 

ความเพียงพอ และความเหุ้มาะสมของระบับัการควบัค้มภายในของบัริษััท่
บริษััท้ให้่ความสำาคัญ่เรื�องการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษััท้ มุ่งเน้นให้่มีการควบคุมด้แลการปีฏ่ิบัต่่งาน 

ให้่มีปีระส่ท้ธ่ิภาพ คณะกรรมการบริษััท้ได้มอบห่มายให้่คณะกรรมการต่รวจสอบรับผู่้ดช่อบด้แลและสอบท้านความเห่มาะสมและ 

ความมีปีระส่ท้ธ่ิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่�อให้่มั�นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษััท้เห่มาะสมและเพียงพอที้�จะปีกป้ีอง

ท้รัพย์ส่นของบริษััท้ และป้ีองกันการแสวงห่าผู้ลปีระโยช่น์โดยม่ช่อบของผู้้้บริห่าร โดยมีการเปิีดเผู้ยข้อม้ลอย่างเพียงพอเพ่�อให้่เก่ด

ความโปีร่งใสและสามารถึต่รวจสอบได้ต่ามแนวท้างการกำากับด้แลก่จการที้�ดี ทั้�งนี� เพ่�อปีระโยช่น์ส้งสุดต่่อผู้้้ถ่ึอหุ้่น บนพ่�นฐาน 

ความเป็ีนธิรรมของผู้ลปีระโยช่น์ของผู้้้มีส่วนได้เสียทุ้กฝ่่าย

บริษััท้เช่่�อมั�นว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเพียงพอที้�จะป้ีองกันท้รัพย์ส่นของบริษััท้ ความเสี�ยงอันอาจเก่ดจากกรณี

ที้�ผู้้้บริห่ารนำาไปีใช้่โดยม่ช่อบห่รือโดยไม่มีอำานาจเพียงพอ บริษััท้ไม่พบข้อบกพร่องใด ๆ  ที้�เกี�ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษััท้มีระบบ

ควบคุมภายในทั้�งในระดับบริห่าร และระดับปีฏ่ิบัต่่งานที้�มีปีระส่ท้ธ่ิภาพ ดังนั�น บริษััท้จึงกำาห่นดภาระห่น้าที้� อำานาจการดำาเน่นการ

ของผู้้้ปีฏ่ิบัต่่งาน ผู้้้บริห่ารไว้เป็ีนลายลักษัณ์อักษัรอย่างชั่ดเจน คณะกรรมการบริษััท้เป็ีนผู้้้รับผู่้ดช่อบต่่องบการเงินของบริษััท้  

งบการเงินดังกล่าวจัดท้ำาขึ�นต่ามมาต่รฐานการบัญ่ชี่ที้�รับรองทั้�วไปีในปีระเท้ศไท้ย บริษััท้ปีฏ่ิบัต่่ต่ามนโยบายบัญ่ชี่อย่างสมำ�าเสมอ 

บริษััท้ได้จัดเต่ร่ยมงบการเงินของบริษััท้ด้วยความระมัดระวังรวมทั้�งเปิีดเผู้ยข้อม้ลสำาคัญ่อย่างเพียงพอในห่มายเห่ตุ่ปีระกอบ 

งบการเงิน บริษััท้ได้จดัให้่มกีารดำารงรักษัาไว้ซึ์�งระบบควบคุมภายในที้�มปีีระส่ท้ธ่ิผู้ล เพ่�อให้่มั�นใจได้อย่างมีเห่ตุ่ผู้ลว่าการบันทึ้กข้อม้ล

ท้างบัญ่ชี่มีความถ้ึกต้่อง ครบถ้ึวน และเพียงพอที้�จะดำารงรักษัาไว้ซึ์�งท้รัพย์ส่น และเพ่�อให้่ท้ราบจุดอ่อนเพ่�อป้ีองกันไม่ให้่เก่ดการทุ้จริต่

ห่รือการดำาเน่นการที้�ผู่้ดปีกต่่อย่างมีสาระสำาคัญ่

ในการนี� คณะกรรมการบริษััท้ได้แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจสอบ ซึ์�งปีระกอบด้วยกรรมการที้�ไม่ใช่่กรรมการบริห่ารเป็ีน 

ผู้้้ด้แลรับผู่้ดช่อบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานท้างการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห่็นของคณะกรรมการต่รวจสอบ  

คณะกรรมการมีความเห็่นว่าระบบควบคุมภายในของบริษััท้โดยรวมอย่้ในระดับที้�น่าพอใจ และสามารถึสร้างความเช่่�อมั�นอย่าง 

มีเห่ตุ่ผู้ลต่่อความเช่่�อถ่ึอได้ของงบการเงินของบริษััท้ ณ วันที้� 31 ธัินวาคม 2562 บริษััท้ต่ระห่นักดีว่าข้อม้ลของบริษััท้ทั้�งที้� 

เกี�ยวกับการเงินและที้�ไม่ใช่่การเงิน ล้วนมีผู้ลต่่อกระบวนการต่ัดส่นใจของผู้้้ลงทุ้นและผู้้้ที้�มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษััท้ จึงได้กำาชั่บให้่

ฝ่่ายบริห่ารดำาเน่นการในเรื�องที้�เกี�ยวกับการเปิีดเผู้ยข้อม้ลที้�ครบถ้ึวน ต่ามความเป็ีนจริง เช่่�อถ่ึอได้ และทั้นเวลา ซึ์�งฝ่่ายบริห่าร 

ของบริษััท้ฯได้ให้่ความสำาคัญ่และยึดถ่ึอปีฏ่ิบัต่่มาโดยต่ลอด 

ในส่วนของงานด้านผู้้้ลงทุ้นสัมพันธ์ินั�น บริษััท้ยังไม่จัดตั่�งห่น่วยงานขึ�นเฉพาะ เน่�องจากก่จกรรมในเรื�องดังกล่าวยังมี 

ไม่มากนัก จึงได้มอบห่มายให้่เลขานุการบริษััท้ ท้ำาห่น้าที้�ต่่ดต่่อส่�อสารกับผู้้้ถ่ึอหุ้่นรวมทั้�งภาครัฐที้�เกี�ยวข้อง ทั้�งนี� ผู้้้ลงทุ้นสามารถึ

ต่่ดต่่อขอข้อม้ลได้ที้� โท้ร. 0-2909-8080 อีเมล์ GYTH_COSC@goodyear.com ห่รือที้� http://www.goodyear.co.th/about/

investor_relations.asp

11.2 ความเห็ุ้นของคณะกรรมการตรวจสอบัที่�แตกต่างไปจากความเห็ุ้นของ 

คณะกรรมการบัริษััท่
-ไม่มี-

11.3 ข�อม้ลหัุ้วหุ้น�างานตรวจสอบัภายใน 
หั่วห่น้างานต่รวจสอบภายในของบริษััท้ ค่อ Ms. Maxine Mae J. Escoto ต่ำาแห่น่ง Internal Audit Manager ภ้ม่ภาค 

เอเชี่ยแปีซ่์ฟิค รายละเอียดต่ามเอกสารแนบ 3 

คณะกรรมการต่รวจสอบมีความเห็่นว่า หั่วห่น้างานต่รวจสอบภายในของบริษััท้มีวุฒ่การศึกษัา ปีระสบการณ์ การอบรม

ที้�เห่มาะสมเพียงพอต่่อการปีฏ่ิบัต่่ห่น้าที้�แล้ว ทั้�งนี�ในการแต่่งตั่�ง ถึอดถึอน และโยกย้ายผู้้้ดำารงต่ำาแห่น่งหั่วห่น้างานต่รวจสอบภายใน 

บริษััท้จะท้ำาการรายงานต่่อคณะกรรมการต่รวจสอบเม่�อมีการเปีลี�ยนแปีลง

11. การควบัค้มภายใน และการบัริหุ้ารจัดการความเสี�ยง
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บริษััท้ฯ กำาห่นดนโยบาย และ ขั�นต่อนการท้ำารายการระห่ว่างกัน เพ่�อให้่รายการระห่ว่างบุคคลห่รือน่ต่่บุคคลที้�อาจมี 

ความขัดแย้งเป็ีนไปีอย่างโปีร่งใส และ เพ่�อเป็ีนการรักษัาผู้ลปีระโยช่น์ของบริษััท้ฯ โดยบริษััท้ฯ จะปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มายว่าด้วยห่ลักท้รัพย์

และต่ลาดห่ลกัท้รัพย์ และขอ้บังคับปีระกาศคำาสั�งห่รือข้อกำาห่นดของคณะกรรมการกำากับต่ลาดทุ้นและต่ลาดห่ลกัท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย

ที้�เกี�ยวข้องกับการเข้าท้ำารายการระห่ว่างกัน ทั้�งนี� ผู้้้บริห่าร ห่รือผู้้้ที้�มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถึเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัต่่

รายการระห่ว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที้�กฎห่มายกำาห่นดให้่ต้่องได้รับอนุมัต่่จากที้�ปีระชุ่มคณะกรรมการบริษััท้ฯ บริษััท้ฯ จะจัดให้่มี

คณะกรรมการต่รวจสอบเข้าร่วมปีระชุ่มเพ่�อพ่จารณาและให้่ความเห็่นเกี�ยวกับความจำาเป็ีนในการท้ำารายการและความสมเห่ตุ่สมผู้ล

ของรายการนั�น ๆ ทั้�งนี� การท้ำารายการที้�เป็ีนข้อต่กลงท้างการค้าที้�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั้�วไปี และการท้ำารายการที้�เป็ีนข้อต่กลง

ท้างการค้าที้�ไม่เป็ีนเงื�อนไขการค้าโดยทั้�วไปี ให้่มีห่ลักการดังนี�

การท่ำารายการที่�เป็นข�อตกลงท่างการค�าที่�มีเงื�อนไขการค�าโดยทั่�วไป

การท้ำารายการระห่ว่างกันที้� เป็ีนข้อต่กลงท้างการค้าที้�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั้�วไปี ระห่ว่างบริษััท้ฯ และบริษััท้ฯ ที้� 

เกี�ยวข้องกัน – ก่จการที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน กับกรรมการ ผู้้้บริห่าร ห่รือบุคคลที้�มีความเกี�ยวข้อง ได้รับอนุมัต่่ 

เป็ีนห่ลักเกณฑ์์จากคณะกรรมการบริษััท้ฯ ให้่ฝ่่ายจัดการ สามารถึอนุมัต่่การท้ำาธุิรกรรมดังกล่าวได้ห่ากรายการดังกล่าวนั�น 

มีข้อต่กลงท้างการค้าในลักษัณะเดียวกับที้�วิญ่ญู้ช่นจะพึงกระท้ำากับค่้สัญ่ญ่าทั้�วไปีในสถึานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่่อรอง 

ท้างการค้าที้�ปีราศจากอ่ท้ธ่ิพลในการที้�ต่นมีสถึานะเป็ีนกรรมการ ผู้้้บริห่าร ห่รือบุคคลที้�มีความเกี�ยวข้อง

การท่ำารายการที่�เป็นข�อตกลงท่างการค�าที่�ไม่เป็นเงื�อนไขการค�าโดยทั่�วไป

การท้ำารายการที้�เป็ีนข้อต่กลงท้างการคา้ที้�ไม่เป็ีนเงื�อนไขการค้าโดยทั้�วไปี จะต่อ้งถ้ึกพ่จารณาและให่ค้วามเห็่นโดยคณะกรรมการ

ต่รวจสอบกอ่นนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบรษัิัท้ฯ และ/ห่รือที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น เพ่�อพ่จารณาอนุมัต่่ต่่อไปี ทั้�งนี� ให้่ปีฏ่ิบัต่่ต่ามกฎห่มาย

ว่าด้วยห่ลักท้รัพย์และต่ลาดห่ลักท้รัพย์ และข้อบังคับ ปีระกาศ คำาสั�ง ห่รือข้อกำาห่นดของคณะกรรมการกำากับต่ลาดทุ้นและ

ต่ลาดห่ลักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย รวมถึึงการปีฏ่ิบัต่่ต่ามข้อกำาห่นดเกี�ยวกับการเปิีดเผู้ยข้อม้ลการท้ำารายการที้�เกี�ยวโยงกัน

ในกรณีที้�คณะกรรมการต่รวจสอบไม่มีความช่ำานาญ่ในการพ่จารณารายการระห่ว่างกันที้�อาจจะเก่ดขึ�น บริษััท้ฯ จะแต่่งตั่�ง

ผู้้้เชี่�ยวช่าญ่อ่สระห่รือผู้้้สอบบัญ่ชี่ของบริษััท้ฯ เป็ีนผู้้้ให้่ความเห็่นเกี�ยวกับรายการระห่ว่างกันดังกล่าวเพ่�อนำาไปีใช้่ปีระกอบการตั่ดส่น

ใจของคณะกรรมการต่รวจสอบ และ/ห่รือ คณะกรรมการบริษััท้ฯ  และ/ห่รือ ผู้้้ถ่ึอหุ้่นต่ามแต่่กรณี เพ่�อให้่มั�นใจว่าการเข้าท้ำารายการ

ดังกล่าวมีความจำาเป็ีนและมีความสมเห่ตุ่สมผู้ลโดยคำานึงถึึงผู้ลปีระโยช่น์ของบริษััท้ฯ  ทั้�งนี� บริษััท้ฯ จะเปิีดเผู้ยรายการระห่ว่างกันไว้

ในแบบแสดงรายการข้อม้ลปีระจำาปีี และห่มายเห่ตุ่ปีระกอบงบการเงินที้�ได้รับการต่รวจสอบจากผู้้้สอบบัญ่ชี่ของบริษััท้ฯ

นโยบัายหุ้รือแนวโน�มการท่ำารายการระหุ้ว่างกันในอนาคต

ในกรณีที้�บริษััท้ฯ มีการท้ำารายการกับบุคคลที้�เกี�ยวโยงกันซึ์�งเป็ีนผู้้้ที้�มีความขัดแย้งท้างผู้ลปีระโยช่น์กับบริษััท้ฯ คณะกรรมการ

ต่รวจสอบจะเป็ีนผู้้้ให้่ความเห็่นถึึงความจำาเป็ีนของบริษััท้ฯ ในการเข้าท้ำารายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการต่รวจสอบจะดำาเน่น

การต่รวจสอบให้่แน่ใจว่ารายการดังกล่าวมีข้อกำาห่นดและเงื�อนไขที้�สอดคล้องกับแนวปีฏ่ิบัต่่ที้�มีอย่้ในต่ลาดและราคาค่าใช้่จ่ายสำาห่รับ

การท้ำารายการดังกล่าวมีการปีระเม่นและเปีร่ยบเที้ยบกับราคาต่ลาด ในกรณีที้�ไม่มีราคาต่ลาด คณะกรรมการต่รวจสอบจะดำาเน่น

การให้่แน่ใจว่าราคาที้�บริษััท้ฯ เข้าท้ำารายการเป็ีนราคาที้�สมเห่ตุ่สมผู้ล และเป็ีนการดำาเน่นการเพ่�อปีระโยช่น์ส้งสุดของบริษััท้ฯ และ 

ผู้้้ถ่ึอหุ้่น ห่ากคณะกรรมการต่รวจสอบไม่สามารถึปีระเม่นรายการที้�เกี�ยวโยงกันดังกล่าวได้ 

เน่�องจากไม่มีความเชี่�ยวช่าญ่เพียงพอในเรื�องดังกล่าว บริษััท้ฯ จะดำาเน่นการจัดห่าผู้้้เชี่�ยวช่าญ่เพ่�อปีระเม่นรายการดังกล่าว

 และให้่ความเห็่นเกี�ยวกับการเข้าท้ำารายการ ในการนี� คณะกรรมการบริษััท้ฯ ห่รือคณะกรรมการต่รวจสอบแล้วแต่่กรณี จะนำา 

ความเห็่นของผู้้้เชี่�ยวช่าญ่ที้�มีความเห็่นอ่สระไปีพ่จารณาปีระกอบการตั่ดส่นใจในการเข้าท้ำารายการ โดยกรรมการที้�มีส่วนได้เสีย 

เกี�ยวกับการเข้าท้ำารายการ จะไม่มีส่ท้ธ่ิออกเสียงลงคะแนนในการพ่จารณาอนุมัต่่เข้าท้ำารายการ นอกจากนี� บริษััท้ฯ ต้่องดำาเน่นการ

เปิีดเผู้ยข้อม้ลการเข้าท้ำารายการที้�เกี�ยวโยงกันในห่มายเห่ตุ่ปีระกอบงบการเงินที้�ต่รวจสอบห่รือสอบท้านแล้วของบริษััท้ฯ  

รายงานปีระจำาปีี ห่รือแบบแสดงรายการข้อม้ลปีระจำาปีี (แบบ 56-1)

รายการระหุ้ว่างกัน

ในการพ่จารณาความสัมพันธ์ิระห่ว่างบุคคลห่รือ บริษััท้ ในเครือในการท้ำาธุิรกรรมแต่่ละครั�ง บริษััท้ จะคำานึงถึึงเน่�อห่าของ

ความสัมพันธ์ิมากกว่าร้ปีแบบท้างกฎห่มาย

บริษััท้ อย่้ภายใต้่การควบคุมโดย บริษััท้ เดอะก้�ดเยียร์ไท้ร์แอนด์รับเบอร์ จำากัด ซึ์�งตั่�งอย่้ในสห่รัฐอเมริกา บริษััท้ นี�ถ่ึอหุ้่น

ร้อยละ 66.79 ของจำานวนหุ้่นที้�จำาห่น่ายได้แล้วทั้�งห่มดของ บริษััท้ฯ บุคคลทั้�วไปีถ่ึอหุ้่นที้�เห่ล่อร้อยละ 33.21

12.  รายการระหุ้ว่างกัน
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รายการต่อไปน่�เป็นรายการท่ี่�ม่สาระสำาคัญกับกิจการท่ี่�เก่�ยวข้�องกัน

ก่จการและบุคคลที้�มีอำานาจควบคุมห่รือถ้ึกควบคุมไม่ว่าจะเป็ีนโดยท้างต่รงห่รือท้างอ้อมใน บริษััท้ ห่รือภายใต้่การควบคุม

เดียวกันกับบริษััท้ฯ รวมถึึง บริษััท้ โฮลด่�ง บริษััท้ย่อยและ บริษััท้ย่อยอ่�นเป็ีนก่จการที้�เกี�ยวข้องกันของบริษััท้ฯ บริษััท้ร่วมและบุคคล

ที้�เป็ีนเจ้าของโดยต่รงห่รือโดยอ้อมมีส่วนได้เสียในอำานาจการออกเสียงของบริษััท้ที้�มีอ่ท้ธ่ิพลอย่างมีนัยสำาคัญ่ต่่อบริษััท้ ผู้้้บริห่าร

สำาคัญ่รวมถึึงกรรมการและเจ้าห่น้าที้�ของบริษััท้ฯ และสมาช่่กในครอบครัวของบุคคลและบริษััท้เห่ล่านี� กับบุคคลเห่ล่านี�ถ่ึอว่าเป็ีน

บุคคลที้�เกี�ยวข้องกัน

ในการพ่จารณาความสัมพันธ์ิระห่ว่างบุคคลห่รือก่จการที้�เกี�ยวข้องกันซึ์�งอาจมีขึ�นได้ต้่องคำานึงถึึงรายละเอียดของ 

ความสัมพันธ์ิมากกว่าร้ปีแบบท้างกฎห่มาย

บริษััท้ ถ้ึกควบคุมโดย บริษััท้ ก้�ดเยียร์ไท้ร์แอนด์รับเบอร์ (ซึ์�งจดท้ะเบียนและตั่�งอย่้ในสห่รัฐอเมริกา) ซึ์�งเป็ีนผู้้้ถ่ึอหุ้่นของ บริษััท้  

ที้�ออกโดย 66.79% ส่วนที้�เห่ล่ออีก 33.21% ถ่ึอหุ้่นอย่างกว้างขวาง

รายการที่�เกี�ยวข�องกัน

รายการที้�สำาคัญ่ดังต่่อไปีนี�เก่ดขึ�นกับก่จการที้�เกี�ยวข้องกัน:

ก) รายได�จากการขาย

สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 
พ.ศ. 2562

บาท้

พ.ศ. 2561

บาท้

รายได้จากการขายส่นค้าสำาเร็จร้ปี

บริษััท้ให่ญ่่ 563,642,957 576,778,968

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 1,888,824,765 1,909,208,784

2,452,467,722 2,485,987,752

รายได้จากการขายเครื�องจักรและอะไห่ล่

บริษััท้ให่ญ่่ - 919,843

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 7,078,663 3,721,794

7,078,663 4,641,637

ข) การซืึ่�อสินค�าและบัริการ

สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 
พ.ศ. 2562

บาท้

พ.ศ. 2561

บาท้

ซ่์�อวัต่ถุึด่บและส่นค้าสำาเร็จร้ปี

บริษััท้ให่ญ่่ 283,603,163 121,169,736

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 303,072,480 322,597,053

586,675,643 443,766,789

ซ่์�อเครื�องจักรและอะไห่ล่เครื�องจักร

บริษััท้ให่ญ่่ 37,607,745 102,506,022

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 87,206,946 78,299,360

124,814,691 180,805,382

ค่าส่ท้ธ่ิท้างการค้า

บริษััท้ให่ญ่่ 160,034,596 167,245,056

ค่าบริการท้างด้านเท้คน่คการผู้ล่ต่

บริษััท้ให่ญ่่ 38,081,867 31,936,616

ค่าบริห่ารจัดการ

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 164,561,365 157,607,558
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ค) ยอดค�างชำาระที่�เกิดจากการซืึ่�อและขายสินค�าและบัริการ

ณ วันที้� 31 ธัินวาคม
พ.ศ. 2562

บาท้

พ.ศ. 2561

บาท้

ล้กห่นี�การค้า - ก่จการที้�เกี�ยวข้องกัน

บริษััท้ให่ญ่่ 58,878,214 167,985,625

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 284,516,878 230,716,309

343,395,092 398,701,934

ล้กห่นี�ก่จการที้�เกี�ยวข้องกัน

บริษััท้ให่ญ่่ 38,907,250 74,375,503

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 80,627,892 28,455,318

119,535,142 102,830,821

เจ้าห่นี�การค้า - ก่จการที้�เกี�ยวข้องกัน

บริษััท้ให่ญ่่ 54,794,540 29,143,243

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 24,409,837 89,605,530

79,204,377 118,748,773

เจ้าห่นี�ก่จการที้�เกี�ยวข้องกัน

บริษััท้ให่ญ่่ 39,325,948 34,691,290

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 24,986,995 14,011,971

64,312,943 48,703,261

เจ้าห่นี�ค่าซ่์�ออาคารและอุปีกรณ์

บริษััท้ให่ญ่่ 3,312,011 32,028,451

บริษััท้ที้�อย่้ภายใต้่การควบคุมเดียวกัน 7,701,591 12,860,429

11,013,602 44,888,880

ง) ค่าตอบัแท่นกรรมการและผู้้�บัริหุ้ารสำาคัญ

สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม
พ.ศ. 2562

บาท้

พ.ศ. 2561

บาท้

เงินเด่อนและผู้ลปีระโยช่น์ระยะสั�นอ่�น 43,554,094 45,404,338

เงินทุ้นสะสมและผู้ลปีระโยช่น์เม่�อเกษีัยณอายุ 1,517,793 6,555,771

45,071,887 51,960,109
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1. ตารางสร้ปงบัการเงินปี 2562 และข�อม้ลเปรียบัเที่ยบัในระยะ 3 ปี ที่�ผู่้านมา

(ห่น่วย: พันบาท้)

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

 เงินสดและรายการเที้ยบเท่้าเงินสด 354,072 198,978 192,878

 ล้กห่นี�การค้าและล้กห่นี�อ่�น 691,479 707,033 915,176

 เงินให้่ก้้ย่มแก่ก่จการที้�เกี�ยวข้องที้�จะครบกำาห่นดภายใน 1 ปีี - - -

 ส่นค้าคงเห่ล่อ - สุท้ธ่ิ 971,073 913,027 853,489

 ภาษีัม้ลค่าเพ่�มรอขอค่นภายในห่นึ�งปีี 148,009 223,711 90,278

 ส่นท้รัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น 5,891 3,204 5,517

 รวมส่นท้รัพย์ห่มุนเว่ยน 2,170,524 2,045,953 2,057,338

 ที้�ด่นอาคารและอุปีกรณ์สุท้ธ่ิ  4,038,433  3,873,494  3,429,151 

 โปีรแกรมคอมพ่วเต่อร์สุท้ธ่ิ  294  424  600 

 ส่นท้รัพย์ภาษั�เงืนได้รอการตั่ดบัญ่ชี่ - สุท้ธ่ิ 46,887 23,075 8,076

 ภาษีัม้ลค่าเพ่�มรอขอค่น 36,613 171,839 175,883

 ส่นท้รัพย์ไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น 9,560 9,381 4,944

 รวมส่นท้รัพย์ไม่ห่มุนเว่ยน 4,131,779 4,078,213 3,618,653

	รวมสินที่รัพย์ 6,302,302 6,124,166 5,675,992

 เงินก้้ย่มระยะสั�นจากสถึาบันการเงิน 630,000 165,000 -

 เจ้าห่นี�การค้าและเจ้าห่นี�อ่�น 940,953 1,132,885 1,421,450

 ภาษีัเงินได้หั่ก ณ ที้�จ่ายค้างจ่าย 18,674 20,393 14,123

 ภาษีัเงินได้ค้างจ่าย - 9,081 39,259

 ห่นี�ส่นห่มุนเว่ยนอ่�น 4,734 4,988 5,317

	รวมหน่�สินหมุนเวียน 1,594,361 1,332,347 1,480,149

 เงินก้้ย่มระยะยาวจากสถึาบันการเงิน 664,379 687,671 -

 ภาระผู้้กพันผู้ลปีระโยช่น์พนักงาน 305,225 244,609 187,768

	รวมหน่�สินไม่หมุนเวียน 969,604 932,280 187,768

	รวมหน่�สิน 2,563,965 2,264,627 1,667,917

 ทุ้นจดท้ะเบียน ออกจำาห่น่ายและช่ำาระแล้วเต็่มม้ลค่า 74,000 74,000 74,000

 ส่วนเก่นม้ลค่าหุ้่น 92,000 92,000 92,000

 กำาไรสะสม - จัดสรรแล้ว สำารองต่ามกฏิห่มาย 7,400 7,400 7,400

 - ยังไม่ได้จัดสรร 3,564,937 3,686,139 3,834,674

	รวมส่วนข้องผู้้�ถืือหุ�น 3,738,337 3,859,539 4,008,074

 รายได้จากการขาย 3,892,169 3,858,845 4,000,311

 ต้่นทุ้นการขาย (3,371,437) (3,259,162) (3,227,379)

 ค่าใช้่จ่ายในการขายและบริห่าร (578,123) (554,424) (558,716)

 รายได้อ่�น 28,679 1,920 (36,707)

 ต้่นทุ้นท้างการเงิน (48,484) (346) -

 ภาษีัเงินได้ 16,574 (13,028) (39,464)

 กำาไร (ขาดทุ้น) สุท้ธ่ิสำาห่รับปีี (60,595) 33,805 138,044

 กำาไรต่่อหุ้่นขั�นพ่�นฐาน (8.19) 4.57 18.65

ฐานะการเงิน และผู้ลการดำาเนินงาน

13. ข�อม้ลท่างการเงินที่�สำาคัญ
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2. การแสดงอัตราส่วนท่างการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนท่างการเงิน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัต่ราส่วนสภาพคล่อง 1.36 1.54 1.39 เท่้า

อัต่ราส่วนสภาพคล่องห่มุนเร็ว 0.66 0.68 0.75 เท่้า

อัต่ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.22 0.15 0.13 เท่้า

อัต่ราส่วนห่มุนเว่ยนล้กห่นี�การค้า/Account Receivable Turnover 5.57 4.76 4.58 วัน

ระยะเวลาเก็บห่นี�เฉลี�ย 65.57 76.72 79.73 เท่้า

อัต่ราส่วนห่มุนเว่ยนส่นค้าคงเห่ล่อ / Inventory Turnover 4.01 4.23 4.69 วัน

ระยะเวลาขายส่นค้าเฉลี�ย 101.99 98.92 90.59 วัน

อัต่ราส่วนห่มุนเว่ยนเจ้าห่นี� / Accounts Payable Turnover 3.25 2.55 2.66 วัน

ระยะเวลาช่ำาระห่นี� 101.87 126.87 160.76 วัน

วงจรการแปีลงเงินสด (วัน) 68.11 42.25 19.27 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถืในการหุ้ากำาไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนการท่ำากำาไร ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ร�อยละ

 อัต่ราส่วนกำาไรขั�นต้่น 13.38 15.54 19.32 ร้อยละ

 อัต่รากำาไร (ขาดทุ้น) สุท้ธ่ิ -1.56 0.88 3.45 ร้อยละ

 อัต่ราผู้ลต่อบแท้นผู้้้ถ่ึอหุ้่น -1.67 0.90 3.59 ร้อยละ

 อัต่ราผู้ลต่อบแท้นจากส่นท้รัพย์ -0.98 0.57 2.52 ร้อยละ

 อัต่ราผู้ลต่อบแท้นจากส่นท้รัพย์ถึาวร 0.96 1.00 1.17 ร้อยละ

 อัต่ราการห่มุนของส่นท้รัพย์ 0.62 0.63 0.70 เท่้า

อัตราส่วนวิเคราะห์ุ้นโยบัายท่างการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์ุ้นโยบัายท่างการเงิน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

 อัต่ราส่วนห่นี�ส่นต่่อส่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้่น 0.69 0.59 0.42 เท่้า

 อัต่ราการจ่ายเงินปัีนผู้ล -61.06 437.81 107.21 ร้อยละ
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14.1 ภาพรวม

ในปีี 2562 เรายังคงเผู้ช่่ญ่กับภาวะเศรษัฐก่จที้�ท้้าท้ายด้วยการเปีลี�ยนแปีลงของอุต่สาห่กรรมที้�ผัู้นผู้วน ในขณะที้�ยอดขาย

สุท้ธ่ิของ บริษััท้ เพ่�มขึ�น 1% ผู้ลกำาไรโดยรวมได้รับผู้ลกระท้บจากการเพ่�มต้่นทุ้นและค่าใช้่จ่ายท้างการเงิน

ต่ลาดท้ดแท้นผู้้้บริโภคในปีระเท้ศไท้ยบลดลงอีกห่นึ�งปีีจากการแข่งขันด้านราคาที้�เพ่�มขึ�น และการกัดเซ์าะของอัต่รากำาไรขั�นต้่น  

ธุิรก่จผู้้้บริโภคของเรายังได้รับผู้ลกระท้บจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่่ท้ำาได้ดีกว่าต่ลาดด้วยยอดขายรวมที้�เพ่�มขึ�นเล็กน้อย 

เม่�อเที้ยบกับปีีที้�แล้ว ความต้่องการยางล้อโดยรวมที้�ลดลงส่งผู้ลกระท้บในท้างลบต่่อการส่งออกยางรถึยนต์่เพ่�อผู้้้บริโภคที้�ลดลง 

20% เม่�อเที้ยบกับปีีที้�แล้ว เป็ีนผู้ลให้่ระดับการผู้ล่ต่ของเราลดลงเม่�อเที้ยบกับปีี 2018 ที้�มีผู้ลกระท้บเช่่งลบต่่อผู้ลกำาไรของ บริษััท้ 

โดยรวม

ธุิรก่จการบ่นได้รับผู้ลกระท้บจากการเต่่บโต่ของเศรษัฐก่จโลกที้�ช่ะลอตั่วลงและความเช่่�อมั�นท้างธุิรก่จที้�ลดลงท่้ามกลาง 

ความตึ่งเคร่ยดท้างการค้าระห่ว่างปีระเท้ศ ทั้�งอุปีสงค์ในปีระเท้ศและการสง่ออกได้รับผู้ลกระท้บจากการห่า้มบ่นทั้�วโลกอย่างต่่อเน่�อง

ของโบอ่�ง 737Max ตั่�งแต่่เด่อนมีนาคม แม้ว่ายอดขายต่่อห่น่วยจะลดลง แต่่อัต่รากำาไรขั�นต้่นของสายการบ่นทั้�งห่มดปีรับตั่วดีขึ�น

เล็กน้อยเม่�อเที้ยบกับปีีที้�แล้วโดยได้แรงห่นุนจากการผู้ล่ต่ยางเรเดียลและอัต่รากำาไรจากการส่งออกให่ม่

กำาไร (ขาดทุ้น) ก่อนต้่นทุ้นท้างการเงินและภาษีัเงินได้รวมการบันทึ้กค่าธิรรมเนียมเพียงครั�งเดียว 33 ล้านบาท้เพ่�อปีรับเงิน

คงค้างเงินบำานาญ่สำาห่รับพนักงานต่ามกฎห่มายคุ้มครองแรงงานฉบับให่ม่มีผู้ลบังคับใช้่วันที้� 5 พฤษัภาคม 2563

ต้่นทุ้นท้างการเงินเพ่�มขึ�น 48 ล้านบาท้เม่�อเที้ยบกับปีีที้�แล้วโดยมีวงเงินส่นเช่่�อให่ม่เพ่�อสนับสนุนการลงทุ้นของยางเครื�องบ่น

เรเดียล Aviation Sapphire

ไฮไลท์่ของการดำาเนินงานปี 2562

1)	 รายได�จากการข้าย: บริษััท้ ฯ มียอดขายสุท้ธ่ิสำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 2562 จำานวน 3,892.2 ล้านบาท้ 

เพ่�มขึ�นเม่�อเที้ยบกับช่่วงเดียวกันของปีี 2561 จำานวน 3,858.8 ล้านบาท้ห่รือร้อยละ 1

2)	 ต�นทุี่นข้าย: ต้่นทุ้นขายของ บริษััท้ สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 2562 ค่ดเป็ีน 86.6% ของยอดขายสุท้ธ่ิ 

ซึ์�งส้งกว่าเม่�อเที้ยบกับช่่วงเดียวกันของปีี 2561 ซึ์�งอย่้ที้� 84.5% เน่�องจากต้่นทุ้นการผู้ล่ต่ที้�ส้งขึ�นรวมถึึงต้่นทุ้นวัต่ถุึด่บและการปีรบั

กองทุ้นบำาเห่น็จบำานาญ่ต่ามพระราช่บัญ่ญั่ต่่คุ้มครองแรงงานฉบับให่ม่

3)	 ค่าใช้�จ่ายในการข้ายและบริหาร: ค่าใช้่จ่ายในการขายและบริห่ารของ บริษััท้ สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 2562 

เท่้ากับ 578.2 ล้านบาท้

4)	 สินที่รัพย์:	ส่นท้รัพย์รวมของ บริษััท้ สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 2562 เท่้ากับ 6,302 ล้านบาท้เพ่�มขึ�น 178 ล้าน

บาท้จากปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 2561 ห่รือ 3% เน่�องจาก อุปีกรณ์และเครื�องจักรให่ม่ที้�จำาเป็ีนในการยกระดับขีดความสามารถึ

ของโรงงานเพ่�อส่งมอบกับการเสนอช่่�อ OE ให่ม่

5)	 กำาไรสุที่ธิ: บริษััท้มีผู้ลขาดทุ้น สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 2562 จำานวน 61 ล้านบาท้เม่�อเปีร่ยบเที้ยบกับกำาไร

สุท้ธ่ิในงวดเดียวกันของปีี 2561 จำานวน 33.8 ล้านบาท้

14. การวิเคราะห์ุ้และคำาอธิบัายของฝ่่ายจัดการ
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14.2 ผู้ลการดำาเนินธ้รกิจ

(1)	สภาพคล่องที่างการเงิน

ก. อัต่ราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.54 เป็ีน 1.36

ข. บริษััท้ปีรับปีรุงระยะเวลาเก็บห่นี�เฉลี�ยจาก 77 วันในปีี 2561 เป็ีน 66 วันในปีี 2562

ค. ระยะเวลาขายส่นค้าเฉลี�ยเพ่�มขึ�นจาก 99 วันในปีี 2018 เป็ีน 102 วันในปีี 2019

ง. วันช่ำาระเงินของบัญ่ชี่เจ้าห่นี�ลดลงจาก 127 วันในปีี 2018 เป็ีน 102 วันในปีี 2019

(2)	อัตราส่วนความสามารถืในการที่ำากำาไร	อัตราส่วนกำาไรขั้�นต�นลดลงจาก	16%	ในปี	2561	 เป็น	13%	ในปี	2562	 

จากค่าใช้�จ่ายคงท่ี่�ท่ี่�ยังไม่ได�รับการช้ดเช้ยและการปรับค่าใช้�จ่ายบำานาญเพ่ยงครั�งเด่ยว

(3)	ประสิที่ธิภาพในการดำาเนินงาน	อัตราส่วนผู้ลตอบแที่นต่อสินที่รัพย์	(ROA)	ลดลงจาก	0.6	ในปี	2018	เป็น	-1.0	ในปี	2019

(4)	นโยบายที่างการเงิน	อัตราส่วนหน่�สินต่อส่วนข้องผู้้�ถืือหุ�นเพิ�มข่้�นจาก	0.59	ในปี	2561	เป็น	0.69	ในปี	2562

14.3 ปัจจัยที่�มีผู้ลกระท่บัต่อผู้ลการดำาเนินงานในอนาคต

เราคาดว่าจะปีระสบกับสภาวะท้้าท้ายระดับโลกในปีี 2563 รวมถึึงความต้่องการของอุต่สาห่กรรมทั้�วโลกที้�ลดลงจาก  

โรงงานประกอบรถืยนต์

การเต่่บโต่ของเศรษัฐก่จโลกที้�ช่ะลอตั่วคาดว่าจะส่งผู้ลกระท้บต่่อธุิรก่จการบ่นในระยะสั�นในขณะที้�ปัีจจัยพ่�นฐานการเต่่บโต่

ระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง

การระบาดของโรค โควิด 19 ครั�งล่าสุดท้ำาให้่เก่ดการปิีดก่จการชั่�วคราวห่ลายธุิรก่จและจะส่งผู้ลกระท้บต่่อก่จกรรมและ 

ผู้ลกำาไรในปีี 2563 ซึ์�งคงยังไม่สามารถึปีระเม่นได้อย่างสมเห่ตุ่สมผู้ลในขณะนี�

ปัีจจัยความเสี�ยงอ่�น ๆ  ที้�อาจส่งผู้ลกระท้บต่่อสภาพเศรษัฐก่จและการขยายตั่วของต่ลาด ได้แก่ ความไม่แน่นอนท้างการเม่อง

ภายในปีระเท้ศ แนวโน้มความไม่แน่นอนของภาวะเศรษัฐก่จที้�พัฒนาที้�สำาคัญ่และกระแสเงินทุ้นที้�ผัู้นผู้วน ราคาส่นท้รัพย์และอัต่รา 

แลกเปีลี�ยน

นักลงทุ้นสามารถึค้นห่าข้อม้ลเพ่�มเต่่มของ บริษััท้ ได้จากแบบฟอร์ม 56-1 ซึ์�งจะเผู้ยแพร่ใน www.sec.or.th ห่รือเว็บไซ์ต์่

ของ บริษััท้ http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
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คณะกรรมการบริษััท้เป็ีนผู้้้รับผู่้ดช่อบต่่องบการเงินของบริษััท้ ก้�ดเยียร์ (ปีระเท้ศไท้ย) จำากัด (มห่าช่น) รวมถึึงข้อม้ล

สารสนเท้ศท้างการเงินที้�ปีรากฏิในรายงานปีระจำาปีี งบการเงินดังกล่าวจัดท้ำาขึ�นต่ามมาต่รฐานรายงานท้างการเงิน โดยเล่อกใช้่

นโยบายบัญ่ชี่ที้�เห่มาะสมและถ่ึอปีฏ่ิบัต่่อย่างสมำ�าเสมอและใช่้ดุลยพ่น่จอย่างระมัดระวัง และปีระมาณการที้�สมเห่ตุ่สมผู้ลที้�สุด 

ในการจัดท้ำา รวมทั้�งมีการเปิีดเผู้ยข้อม้ลที้�สำาคัญ่อย่างเพียงพอในห่มายเห่ตุ่ปีระกอบงบการเงิน เพ่�อให้่เป็ีนปีระโยช่น์ต่่อผู้้้ถ่ึอหุ้่น 

และนักลงทุ้นทั้�วไปีอย่างโปีร่งใส

คณะกรรมการบริษััท้ได้จัดให้่มีระบบบริห่ารความเสี�ยง รวมทั้�งจัดให้่มีและดำารงรักษัาไว้ซึ์�งระบบควบคุมภายในที้�เพียงพอ 

และมีปีระส่ท้ธ่ิผู้ล เพ่�อให้่มั�นใจได้อย่างมีเห่ตุ่ผู้ลว่าข้อม้ลท้างบัญ่ชี่มีความถ้ึกต้่อง ครบถ้ึวน และเพียงพอที้�จะดำารงรักษัาไว้ซึ์�งท้รัพย์ส่น  

ต่ลอดจนเพ่�อป้ีองกันไม่ให้่เก่ดการทุ้จริต่ห่รือการดำาเน่นการที้�ผู่้ดปีกต่่อย่างมีสาระสำาคัญ่

ในการนี� คณะกรรมการบรษัิัท้ไดแ้ต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจสอบเพ่�อท้ำาห่นา้ที้�สอบท้านนบายการบญั่ชี่และรายงานท้างการ

เงิน การบริห่ารความเสี�ยง สอบท้านการควบคุมภายใน การต่รวจสอบภายใน ต่ลอดจนพ่จารณาการเปีิดเผู้ยข้อมลรายการ 

ระห่ว่างกัน โดยความเห่็นของคณะกรรมการต่รวจสอบเกี�ยวกับเรื�องนี� ปีรากฎในรายงานขอคณะกรรมการต่รวจสอบ 

ปีระจำาปีี 2562 ซึ์�งแสดงไว้ในรายงานปีระจำาปีีแล้ว งบการเงินของบริษััท้ได้รับการต่รวจสอบโดยผู้้้สอบบัญ่ชี่ของบริษััท้ โดย  

คุณชั่ยศ่ริ เรืองฤท้ธ่ิ�ชั่ย ผู้้้สอบบัญ่ชี่รับอนุญ่าต่เลขที้� 4526 สังกัดบริษััท้ ไพร้ซ์วอเต่อร์เฮาส์ค้เปีอร์ส เอบีเอเอส จำากัด  

ในการต่รวจสอบนั�น ท้างคณะกรรมการบริษััท้ได้สนับสนุนข้อม้ลและเอกสารต่่าง ๆ เพ่�อให่ผู้้้สอบบัญ่ชี่สามารถึต่รวจสอบและ 

แสดงความเห่็นได้ต่ามมาต่รฐานการสอบบัญ่ชี่ โดยความเห่็นของผู้้้สอบบัญ่ชี่ได้ปีรากฏิในรายงานของผู้้้สอบบัญ่ชี่ซึ์�งแสดงไว้ใน

รายงานปีระจำาปีีแล้ว 

คณะกรรมการบริษััท้มีความเห็่นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษััท้โดยรวมอย่้ในระดับที้�น่าพอใจและสามารถึสร้าง 

ความเช่่�อมั�นอย่างมีเห่ตุ่ผู้ลได้ว่างบการเงินของบริษััท้ สำาห่รับปีีส่�นสุดวันที้� 31 ธัินวาคม 2562 มีความเช่่�อถ่ึอได้ ต่ามมาต่รฐาน

การรายงานท้างการเงิน กฎห่มาย และกฎระเบียบที้�เกี�ยวข้อง

 

ดร. ธีิระพร ศร่เฟ่�องฟุ้ง

ปีระธิานคณะกรรมการบริษััท้

รายงานความรับัผิู้ดชอบัของคณะกรรมการบัริษััท่ 
ต่อรายงานท่างการเงิน
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงิน 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิของบรษิัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษัท) แสดงฐานะการเงนิของบรษิัท ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงินที�ตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 งบกําไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั  

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั  

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั  

 งบกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึ�งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี�สาํคญั 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบ 

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิที�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี�  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐาน 

การสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงินสําหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื�องการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเรื�องสําคญัในการ

ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้นําเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ทั �งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสําหรบัเรื�องนี�  
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.2 เรื�องการดอ้ยค่า

ของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และขอ้ 9 เรื�องที�ดนิ อาคาร

และอุปกรณ์ 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบแสดงฐานะการเงิน

ของบรษิทัมทีี�ดนิ อาคารและอุปกรณ์จํานวน 4,038 ลา้นบาท  

 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ บรษิัทจําเป็นต้อง

ทดสอบการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื�อม ี

ข้อบ่งชี�ของการด้อยค่า รวมถึงการระบุหน่วยสินทรพัย ์

ที�ก่อใหเ้กิดเงนิสดที�เกี�ยวขอ้งกบัที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ในปีปัจจุบัน บริษัทพบข้อบ่งชี�ของการด้อยค่าของที�ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ เนื�องจากผลประกอบการขาดทุนในปี

ปัจจุบนั จงึได้ทดสอบการด้อยค่า ซึ�งจากการทดสอบการ

ดอ้ยค่าของผูบ้รหิารพบว่า สนิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งไม่เกดิการ

ดอ้ยค่า 

 

การประเมนิการด้อยค่าของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ประเมนิ

โดยใช้วิธีประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์ (Value-in-use) 

โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Model) ในการประเมนิดงักล่าวต้องใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร

อย่างเป็นสาระสําคญัและประมาณการของขอ้สมมตฐิานที�

สําคัญ เช่น การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลดที�ใช้ในการ

คํานวณประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตใหเ้ป็นมูลค่า

ปัจจุบนั 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการประเมินการด้อยค่าของ

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื�องจากการประเมินดงักล่าว

ต้องใช้การประมาณการซึ�งเกี�ยวข้องการการใช้ดุลยพินิจ

อย่างเป็นสาระสําคญั และมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์

เหล่านี�เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ประเมนิความเหมาะสมในการระบุหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิด

เงนิสดของผูบ้รหิาร 

 ประเมนิความเหมาะสมของการประมาณการกระแสเงนิสด

ของหน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสด ซึ�งรวมถงึการประเมนิ

ความสมเหตุสมผลของผู้บรหิารในการประมาณการข้อมูล

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และการประเมนิความเป็นไปไดข้องแผน

ธุรกจิในอนาคตโดยพจิารณาสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้ม

ของธรุกจิในอนาคตว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิหรอืไม่  

 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบถึงความน่าเชื�อถือของ

ประมาณการที�สําคัญ และประเมินความเหมาะสมของ 

ข้อสมมติฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะการทดสอบข้อสมมติฐาน 

ที�เกี�ยวข้องกบัการประมาณการอตัราการเติบโตของรายได ้

อัตรากําไรขั �นต้นของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด  

และอัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที�ใช้ต้นทุนทาง

การเงนิเฉลี�ย (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

และข้อมูลต่าง ๆ ที�ใช้ในการประเมินการด้อยค่า โดยการ

เปรียบเทียบกับข้อมูลภายนอกและข้อมูลในอดีต เช่น  

การคาดการณ์อตัราการเตบิโตของตลาด และ 

 วเิคราะห์ความอ่อนไหวของส่วนต่างจากการประเมินมูลค่า

ของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสด โดยประเมนิว่าหาก

ข้อสมมติฐานที�สําคญัต่อการประเมนิมูลค่าเปลี�ยนแปลงไป

จากที�กําหนดไวแ้ล้วจะส่งผลใหม้ลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืตํ�า

กว่ามลูค่าตามบญัชหีรอืไม ่ 

 

จากวิธีการตรวจสอบที�ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 

ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ที�สําคญัของผู้บรหิารที�ใชใ้นการประเมนิการ

ดอ้ยค่าอยู่ในขอบเขตที�ยอมรบัได ้ 
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ข้อมูลอื�น  
 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและ

รายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ขา้พเจา้คาดว่าข้าพเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น 

 

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขดัแย้ง 

ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรู้ที�ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอื�นมกีารแสดงข้อมูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง

สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
 

ผูบ้รหิารมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผู้บรหิารพจิารณาว่าจําเป็น เพื�อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิที�ปราศจากการแสดงขอ้มูล

ที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�

เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่ผูบ้รหิารมี

ความตั �งใจที�จะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยผูบ้รหิารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล 

ที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัช ีซึ�งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการ

ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัที�มอียู่ไดเ้สมอไป 

ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐาน

การสอบบัญชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจ

เกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยผูบ้รหิาร 
 

 สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริหารจากหลักฐานการ 

สอบบญัชทีี�ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสยัอย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงนิที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของ

ขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง  
 

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรปูแบบที�ทําใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกต้องตามที�ควรหรอืไม ่

 

ขา้พเจา้ได้สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญัซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้

วางแผนไว ้ประเดน็ที�มนีัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มนีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจ้าได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อ ว่ามีเหตุผล 

ที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 

ขาดความเป็นอสิระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด

ปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอื

ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จาํกดั 

ชยัศิริ  เรืองฤทธิ� ชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4526 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 354,072,056 198,977,897

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สุทธิ 7 691,478,952 707,033,352

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 971,072,682 913,026,812

ภาษมีลูคา่เพิ�มรอขอคนืภายในหนึ�งปี 148,009,340 223,710,580

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 5,890,986 3,204,059

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,170,524,016 2,045,952,700

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 4,038,433,245 3,873,494,262

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 10 294,013 424,166

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ 14 46,877,268 23,074,524

ภาษมีลูคา่เพิ�มรอขอคนื 36,613,054 171,839,209

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 9,560,221 9,381,317

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,131,777,801 4,078,213,478

รวมสินทรพัย์ 6,302,301,817 6,124,166,178

กรรมการ …………………………………………….   กรรมการ ………………………………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

6
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 11 630,000,000 165,000,000

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 12 940,952,648 1,132,885,469

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ยคา้งจา่ย 18,673,687 20,392,705

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย - 9,081,112

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 4,734,479 4,987,713

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,594,360,814 1,332,346,999

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 664,379,260 687,670,960

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 305,225,224 244,608,761

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 969,604,484 932,279,721

รวมหนี�สิน 2,563,965,298 2,264,626,720

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 74,000,000 74,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดร้บัชาํระเตม็มลูคา่แลว้หุน้ละ 10 บาท 16 74,000,000 74,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 16 92,000,000 92,000,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 7,400,000 7,400,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,564,936,519 3,686,139,458

รวมส่วนของเจ้าของ 3,738,336,519 3,859,539,458

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 6,302,301,817 6,124,166,178

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

7
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 5, 22 3,892,195,569 3,858,845,069

ตน้ทุนขาย (3,371,437,380) (3,259,162,168)

กาํไรขั �นต้น 520,758,189 599,682,901

รายไดอ้ื�น 19 17,324,237 8,302,712

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (400,952,975) (382,434,174)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (177,170,109) (171,990,066)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ 11,355,255 (6,382,991)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (28,685,403) 47,178,382

ตน้ทุนทางการเงนิ 20 (48,484,418) (345,566)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินได้ (77,169,821) 46,832,816

ภาษเีงนิได้ 21 16,574,194 (13,028,095)

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบัปี (60,595,627) 33,804,721

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท) 23

กําไร(ขาดทุน)สุทธสิาํหรบัปี (8.19) 4.57

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

8

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบัปี (60,595,627) 33,804,721

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่องสาํรองเงนิบาํเหน็จ

   พนกังานที�เกษยีณอายุ 15 (29,509,140) (42,924,379)

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

 ไปยงักําไรหรอืขาดทุน 14 5,901,828 8,584,876

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (84,202,939) (534,782)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

9
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบัปี (60,595,627) 33,804,721

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่องสาํรองเงนิบาํเหน็จ

   พนกังานที�เกษยีณอายุ 15 (29,509,140) (42,924,379)

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

 ไปยงักําไรหรอืขาดทุน 14 5,901,828 8,584,876

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (84,202,939) (534,782)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 25 351,646,299 303,759,112

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (577,404,712) (1,006,894,861)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,613,247 2,639,965

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (574,791,465) (1,004,254,896)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบี�ยจา่ย (48,220,544) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 8,483,000,000 165,000,000

เงนิสดจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ (8,018,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 - 692,113,430

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 24 (37,000,000) (148,000,000)

เงนิสดสทุธไิดม้ากจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 379,779,456 709,113,430

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสทุธิ 156,634,290 8,617,646

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 198,977,897 192,878,223

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (1,540,131) (2,517,972)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 354,072,056 198,977,897

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี�คา่ซื�ออาคารและอุปกรณ์ 12 71,028,395 172,513,261

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 198,977,897 192,878,223

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (1,540,131) (2,517,972)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 354,072,056 198,977,897

รายการที�ไม่ใช่เงินสด
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทั �วไป 

 

บรษิัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึ�งจดัตั �งขึ�นในประเทศไทย และมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี� 

 

50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการผลิตขายและจัดจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื�องบินสําหรบัตลาดในประเทศและ 

เพื�อการส่งออก  

 

งบการเงนินี�ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทํางบการเงนิ มดีงัต่อไปนี� 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิของบรษิัทจดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อกําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิจดัทําขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ 

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชทีี�

สําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบรษิัทไปถือปฏิบัติ บรษิัท

เปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพนิิจของผู้บรหิารหรอืรายการที�มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณ

การที�มนัียสาํคญัต่องบการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4  

 

งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแย้งกัน 

หรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�เกี�ยวข้อง 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�

เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ (TFRS 15) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้กําหนดหลกัการ 5 ขั �นตอนในการกําหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบั

ลูกค้า ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องรบัรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รบัรู้รายได้เพื�อให้สะท้อนถึง 

การโอนการควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ดว้ยจํานวนเงนิที�สะทอ้นถงึจํานวนเงนิที�บรษิทัคาดว่าจะไดร้บั

จากสนิค้าและบรกิารที�ได้โอนไปแทนหลกัการรบัรูร้ายได้ตามหลกัการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนในสนิค้า

และบรกิารไปยงัผู้ซื�อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 11 (TAS 11) เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัที� 18 (TAS 18) เรื�อง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

 

บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 (TFRS 15) เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ มาถอื

ปฏบิตัติั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (วนัต้นรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มใชม้าตรฐาน) โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ

สะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� เป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทยีบ บรษิัทไม่ได้ใช้วธิีปฏิบัติที�ผ่อนปรน

สาํหรบัสญัญาที�เสรจ็สมบูรณ์แลว้และสญัญาที�มกีารเปลี�ยนแปลงภายใต ้TFRS 15 

 

การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 อย่างไรกต็าม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 

มาถือปฏิบตัิมไิดม้ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัที�  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

บรษิทัประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ�งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 

ก) เครื�องมอืทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32  เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7  เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9  เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16  เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน 

        หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 19  เรื�อง การชาํระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�เกี�ยวข้อง 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�

เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ (TFRS 15) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้กําหนดหลกัการ 5 ขั �นตอนในการกําหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบั

ลูกค้า ซึ�งกําหนดให้บริษัทต้องรบัรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รบัรู้รายได้เพื�อให้สะท้อนถึง 

การโอนการควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ดว้ยจํานวนเงนิที�สะทอ้นถงึจํานวนเงนิที�บรษิทัคาดว่าจะไดร้บั

จากสนิค้าและบรกิารที�ได้โอนไปแทนหลกัการรบัรูร้ายได้ตามหลกัการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนในสนิค้า

และบรกิารไปยงัผู้ซื�อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 11 (TAS 11) เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัที� 18 (TAS 18) เรื�อง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

 

บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 (TFRS 15) เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ มาถอื

ปฏบิตัติั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (วนัต้นรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มใชม้าตรฐาน) โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ

สะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� เป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทยีบ บรษิัทไม่ได้ใช้วธิีปฏิบัติที�ผ่อนปรน

สาํหรบัสญัญาที�เสรจ็สมบูรณ์แลว้และสญัญาที�มกีารเปลี�ยนแปลงภายใต ้TFRS 15 

 

การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 อย่างไรกต็าม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 

มาถือปฏิบตัิมไิดม้ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัที�  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

บรษิทัประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ�งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 

ก) เครื�องมอืทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32  เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7  เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9  เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16  เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน 

        หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 19  เรื�อง การชาํระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิกลุ่มนี�กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดั

มูลค่าและการตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงิน  

การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ 

 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผล

กระทบเบื�องต้นผูบ้รหิารคาดว่าบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ดงันี� 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี�ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะทําใหบ้รษิทัต้องพจิารณาและรบัรูผ้ล

ขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ณ วนัที�รบัรูเ้ริ�มแรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ผู้บรหิารของบรษิัท 

อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานเหล่านี� 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า ส่งผลให้บรษิัทในฐานะผู้เช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกือบ

ทั �งหมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 

บรษิัทต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี�สินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่า 

ซึ�งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ�า 

 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า 

โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผล

กระทบเบื�องต้น ผู้บรหิารคาดว่าบรษิัทจะได้รบัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิจากการรบัรู้

หนี�สนิตามสญัญาเช่า โดยบรษิทัจะรบัรูผ้ลกระทบที�อาจเกดิขึ�น ณ วนัเริ�มใชม้าตรฐาน  

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานดงักล่าวขา้งต้นมาใชเ้ป็นครั �งแรก 

 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอื�น ๆ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ�งจะมผีลกระทบต่อบรษิทั ไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนักงาน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 23 เรื�อง ต้นทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้

 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

15 

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานของบรษิัทและเป็นสกุลเงินที�ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�

เกดิรายการหรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูค่าใหม่ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลง

ค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมื�อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นด้วย ในทางตรงข้าม 

การรบัรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยน

ทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนี�สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

2.5 ลูกหนี�การค้า 

 

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจาํนวนเงนิที�ลูกคา้จะตอ้งชําระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ 

 

บรษิัทรบัรูลู้กหนี�การค้าเมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีที�มี

ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนีัยสําคญัจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา

ทุนหกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

 

2.6 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า  

 

ราคาทุนของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการซื�อ หกัด้วยส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั �งหมด ต้นทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเพื�อใหส้นิค้านั �นอยู่ในสภาพ

และสถานที�ปัจจุบนั 
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2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานของบรษิัทและเป็นสกุลเงินที�ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�

เกดิรายการหรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูค่าใหม่ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลง

ค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมื�อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นด้วย ในทางตรงข้าม 

การรบัรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยน

ทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนี�สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

2.5 ลูกหนี�การค้า 

 

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจาํนวนเงนิที�ลูกคา้จะตอ้งชําระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ 

 

บรษิัทรบัรูลู้กหนี�การค้าเมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีที�มี

ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนีัยสําคญัจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา

ทุนหกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

 

2.6 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า  

 

ราคาทุนของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการซื�อ หกัด้วยส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั �งหมด ต้นทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเพื�อใหส้นิค้านั �นอยู่ในสภาพ

และสถานที�ปัจจุบนั 
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2.7 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัย์นั �น 

 

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์เมื�อต้นทุนนั �นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์ 

เชงิเศรษฐกจิในอนาคต มูลค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป  

 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น 

 

ที�ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาสําหรบัสนิทรพัย์อื�นทุกประเภทคํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื�อลดราคาทุนแต่

ละชนิดตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที�ประมาณไวข้องสนิทรพัย์แต่ละประเภทดงัต่อไปนี� 

 

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ 10 - 44 ปี 

อาคาร  10 - 40 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �ง และอุปกรณ์สาํนักงาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 

 

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานบรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้

เหมาะสม 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธ ิ

ที�ไดร้บัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์กบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูเ้ป็นรายไดอ้ื�นในงบกําไรขาดทุน 

 

2.8 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

ตน้ทุนที�ใชใ้นการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหบ้นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกดิขึ�น  

 

ต้นทุนโดยตรงที�รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทมีพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจํานวนเงนิที�เหมาะสม 

 

ต้นทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี�รบัรู้

เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในเวลาภายหลงั 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรู้เป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ตามประมาณการ

แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
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2.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

สนิทรพัย์ที�มกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่า เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่าราคาตามบญัชอีาจสูง

กว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามลูค่าสุทธทิี�

คาดว่าจะได้รบัคนื ซึ�งหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจากการใช ้

สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัย์ที�

ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ี�จะกลบัรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.10 การบญัชีสาํหรบัสญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�บริษทัเป็นผู้เช่า 

 

เงนิที�ต้องจา่ยภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดร้บัจากผู้ใหเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านั �น 

 

การรบัรู้เมื�อเริ�มแรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที�เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

ของจาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงนิที�ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี�สนิ

และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อัตราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพัน 

ตามสญัญาเช่าจะบันทึกหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบันทึกในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุ 

ของสญัญาเช่า 

 

2.11 เงินกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที�เกิดขึ�น เงินกู้ยมืวดั

มูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีารถอนเงนิ ซึ�งจะนําไปรวม

คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที�จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

จ่ายล่วงหน้าและตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 

บรษิทัจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื�อภาระผูกพนัตามสญัญานั �นไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืได้

ถูกยกเลกิไปหรอืสิ�นสุดลงผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิทางการเงนิที�สิ�นสุดลงหรอืที�ได้โอนใหก้บับรษิัทอื�น

และสิ�งตอบแทนที�จ่ายซึ�งรวมถึงสนิทรพัย์ที�ไม่ใช่เงนิสดที�โอนไปหรอืหนี�สนิที�รบัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วน

หนึ�งของต้นทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อบรษิัทไม่มีสทิธอินัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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2.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

สนิทรพัย์ที�มกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่า เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่าราคาตามบญัชอีาจสูง

กว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามลูค่าสุทธทิี�

คาดว่าจะได้รบัคนื ซึ�งหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจากการใช ้

สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัย์ที�

ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ี�จะกลบัรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.10 การบญัชีสาํหรบัสญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�บริษทัเป็นผู้เช่า 

 

เงนิที�ต้องจา่ยภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดร้บัจากผู้ใหเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านั �น 

 

การรบัรู้เมื�อเริ�มแรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที�เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

ของจาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงนิที�ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี�สนิ

และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อัตราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพัน 

ตามสญัญาเช่าจะบันทึกหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบันทึกในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุ 

ของสญัญาเช่า 

 

2.11 เงินกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที�เกิดขึ�น เงินกู้ยมืวดั

มูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีารถอนเงนิ ซึ�งจะนําไปรวม

คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที�จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

จ่ายล่วงหน้าและตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 

บรษิทัจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื�อภาระผูกพนัตามสญัญานั �นไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืได้

ถูกยกเลกิไปหรอืสิ�นสุดลงผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิทางการเงนิที�สิ�นสุดลงหรอืที�ได้โอนใหก้บับรษิัทอื�น

และสิ�งตอบแทนที�จ่ายซึ�งรวมถึงสนิทรพัย์ที�ไม่ใช่เงนิสดที�โอนไปหรอืหนี�สนิที�รบัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วน

หนึ�งของต้นทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อบรษิัทไม่มีสทิธอินัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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2.12 ต้นทุนเงินกู้ยืม 

 

ตน้ทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยทั �วไปและที�กู้มาเป็นการเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอื

การผลติสนิทรพัยท์ี�เขา้เงื�อนไข ตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที�เกดิจาก

การนําเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการที�จําเป็น

ในการเตรยีมสนิทรพัย์ที�เขา้เงื�อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง  

 

ตน้ทุนการกูย้มือื�น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดที�เกดิขึ�น 

 

2.13 ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได ้

จะรบัรู้ในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวข้องกบัรายการที�รบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นหรอืรายการที�

รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 

ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มผีลบังคบัใช้อยู่หรอืที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ 

มผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ 

ในกรณีที�การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ�นอยู่กับการตีความ บรษิัทจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจาก

จํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีรบัรู้เมื�อเกิดผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหนี�สิน และราคาตามบัญช ี

ที�แสดงอยู่ในงบการเงนิ 

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน 

สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง

ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชําระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิัทจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชแีละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกันกต็่อเมื�อบริษทัมสีทิธิตาม

กฎหมายที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คือ ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงาน

ไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะต้องจ่าย 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

บรษิัทจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนตามความสมคัรใจ บรษิัทไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระเพิ�มเติมเมื�อได้จ่าย 

เงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ  

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษียณอายุ โดยมกั

ขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษียณอาย ุ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณ

การไว้ ซึ�งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด 

และวนัครบกําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชําระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�นและ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง 

บรษิัทจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื�อ 1) บรษิัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ 

และ 2) บรษิัทรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที�เกี�ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที�มกีําหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืน 

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

2.15 ประมาณการหนี�สิน 

บรษิัทมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณ

การจํานวนที�ตอ้งจ่ายได ้

บริษัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ 

ภาระผกูพนั การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย 
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คือ ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงาน

ไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะต้องจ่าย 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

บรษิัทจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนตามความสมคัรใจ บรษิัทไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระเพิ�มเติมเมื�อได้จ่าย 

เงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ  

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษียณอายุ โดยมกั

ขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษียณอาย ุ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณ

การไว้ ซึ�งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด 

และวนัครบกําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชําระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�นและ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง 

บรษิัทจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื�อ 1) บรษิัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ 

และ 2) บรษิัทรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที�เกี�ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที�มกีําหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืน 

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

2.15 ประมาณการหนี�สิน 

บรษิัทมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณ

การจํานวนที�ตอ้งจ่ายได ้

บริษัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ 

ภาระผกูพนั การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย 



64
Annual Report 2019 | รายงานประจำำปี 2562

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

20 

2.16 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัที�บรษิัทกําหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอิสระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวข้อง

กบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุน้ซึ�งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจา้ของ 

2.17 การรบัรู้รายได ้

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิค้า ณ จุดใดจุดหนึ�งของเวลาเมื�อลูกค้าไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้แล้ว ซึ�งขึ�นอยู่กบั

เงื�อนไขของการส่งมอบตามเงื�อนไขของการขายที�กําหนดในแต่ละสญัญา ในกรณีที�ลูกคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิค้า 

ณ จุดต้นทางก่อนการขนส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ บรษิทัจะแยกรายไดค่้าขนส่งเป็นอีกหนึ�งภาระที�ต้องปฏบิตัติามสญัญาและ

รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาการส่งมอบบรกิารขนส่งแก่ลูกคา้ ในกรณีที�ที�ลูกคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้เมื�อสนิคา้

ได้ส่งมอบ ณ จุดปลายทางที�ลูกค้าระบุตามสญัญา บรษิัทจะรบัรู้ค่าขนส่งในการนําสนิค้าไปยงัจุดส่งมอบเป็นต้นทุนที�

เกดิขึ�นเพื�อใหบ้รษิัทปฏบิตัติามสญัญาขายสนิคา้ ซึ�งไม่ใช่ภาระที�ต้องปฏบิตัิแยกต่างหาก และรบัรูต้้นทุนดงักล่าวในรอบ

ระยะเวลารายงานที�รายไดจ้ากการขายสนิคา้นั �นเกดิขึ�น 

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ตามราคาของรายการซึ�งคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด 

สําหรบัสญัญาที�มภีาระที�ต้องปฏิบตัิมากกว่าหนึ�งรายการ ราคาของรายการจะถูกปันส่วนให้แต่ละภาระที�ต้องปฏิบตัิที�

รวมอยู่ในสญัญาโดยใชก้ารปันส่วนราคาตามเกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้และภาระที�ตอ้งปฏบิตัอิื�น ๆ 

2.18 การจ่ายเงินปันผล 

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิ

จากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน 

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน 

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื�อบริหารความเสี�ยงอันเกิดจากความผันผวนจากอัตรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเป็นเฉพาะกรณี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่มสีญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เปิดสถานะไว ้

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

บรษิัทไดด้อกเบี�ยรบัจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนระยะสั �น บรษิทับรหิารความเสี�ยงจาก

อตัราดอกเบี�ยโดยการฝากเงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนโดยให้มรีะยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอน

และอตัราดอกเบี�ยที�แตกต่างกนั บรษิทัไม่มสีนิทรพัย์ที�ตอ้งอา้งองิอตัราดอกเบี�ยอย่างมสีาระสาํคญั 
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ค) ความเสี�ยงจากสินเชื�อ 

บรษิัทไม่มกีารกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อที�เกดิจากลูกหนี�การคา้ เนื�องจากบรษิทัมลีูกคา้จํานวน

มากรายที�ครอบคลุมถงึลูกคา้ที�เป็นผูผ้ลติ ผูจ้ดัจําหน่ายและผูบ้รโิภค ฝ่ายบรหิารเชื�อว่าไม่มคีวามเสี�ยงจากการให้

สนิเชื�อในลูกหนี�การคา้มากไปกว่าจํานวนที�สาํรองไวเ้ผื�อการเรยีกชําระหนี�ไม่ได ้

บริษัทไม่มีความเสี�ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื�อที�เกี�ยวข้องกับเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดบริษัท 

ฝากเงนิไว้กับสถาบันทางการเงินที�น่าเชื�อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทจะจํากัดความเสี�ยงโดยการ

กระจายเงินฝากไม่จํากัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ�ง และสําหรบัเงนิสดส่วนเกินจะนําไปลงทุนใน 

เงนิลงทุนที�มคีวามเสี�ยงตํ�าหรอืเงนิลงทุนที�มคีวามน่าเชื�อถอืสูงที�ครบกําหนดชําระ 90 วนั บรษิทัไม่เคยประสบผล

ขาดทุนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  

ง) ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง 

บรษิัทบรหิารจํานวนเงนิสดที�มอีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ี�มตีลาดรองรบัโดยการหาแหล่งเงนิทุน

แสดงให้เห็นได้จากการที�มวีงเงินในการกู้ยมืที�ได้มกีารตกลงไว้แล้วอย่างเพยีงพอ และความสามารถในการปิด

สถานะทางการตลาด 

3.2 มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหนี�สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี�และเจ้าหนี�การค้า 

ลูกหนี�และเจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลูกหนี�และเจา้หนี�อื�น ซึ�งเป็นรายการของสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี�สนิหมุนเวยีน 

จงึมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

3.3 การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิัทนั �นเพื�อดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

บรษิทัเพื�อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยีอื�น และเพื�อดํารงไวซ้ึ�งโครงสรา้งของทุนที�

เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนทางการเงนิของทุน 

4 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ใน

อดตีและปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น 
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ค) ความเสี�ยงจากสินเชื�อ 

บรษิัทไม่มกีารกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อที�เกดิจากลูกหนี�การคา้ เนื�องจากบรษิทัมลีูกคา้จํานวน

มากรายที�ครอบคลุมถงึลูกคา้ที�เป็นผูผ้ลติ ผูจ้ดัจําหน่ายและผูบ้รโิภค ฝ่ายบรหิารเชื�อว่าไม่มคีวามเสี�ยงจากการให้

สนิเชื�อในลูกหนี�การคา้มากไปกว่าจํานวนที�สาํรองไวเ้ผื�อการเรยีกชําระหนี�ไม่ได ้

บริษัทไม่มีความเสี�ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื�อที�เกี�ยวข้องกับเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดบริษัท 

ฝากเงนิไว้กับสถาบันทางการเงินที�น่าเชื�อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทจะจํากัดความเสี�ยงโดยการ

กระจายเงินฝากไม่จํากัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ�ง และสําหรบัเงนิสดส่วนเกินจะนําไปลงทุนใน 

เงนิลงทุนที�มคีวามเสี�ยงตํ�าหรอืเงนิลงทุนที�มคีวามน่าเชื�อถอืสูงที�ครบกําหนดชําระ 90 วนั บรษิทัไม่เคยประสบผล

ขาดทุนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  

ง) ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง 

บรษิัทบรหิารจํานวนเงนิสดที�มอีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ี�มตีลาดรองรบัโดยการหาแหล่งเงนิทุน

แสดงให้เห็นได้จากการที�มวีงเงินในการกู้ยมืที�ได้มกีารตกลงไว้แล้วอย่างเพยีงพอ และความสามารถในการปิด

สถานะทางการตลาด 

3.2 มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหนี�สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี�และเจ้าหนี�การค้า 

ลูกหนี�และเจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลูกหนี�และเจา้หนี�อื�น ซึ�งเป็นรายการของสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี�สนิหมุนเวยีน 

จงึมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

3.3 การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิัทนั �นเพื�อดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

บรษิทัเพื�อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยีอื�น และเพื�อดํารงไวซ้ึ�งโครงสรา้งของทุนที�

เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนทางการเงนิของทุน 

4 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ใน

อดตีและปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น 
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4.1  มูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถูกประมาณโดยดุลยพินิจและ

ประสบการณ์ของผูบ้รหิาร เมื�อผูบ้รหิารคดิว่าอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืจรงิมคีวามแตกต่างจากประมาณการ

ที�ใชใ้นการคดิค่าเสื�อมราคา กจ็ะมกีารปรบัปรุงโดยใช้วธิเีปลี�ยนทนัท ีเนื�องจากการลงทุนในที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ของ

บรษิทัมสีาระสําคญั ผลแตกต่างจากสิ�งที�เกิดขึ�นจรงิและประมาณการของอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอือาจจะมี

ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานทั �งในแง่บวกและลบ 

สาํหรบัมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารไดม้กีารพจิารณาโดยประเมนิขอ้บ่งชี�ของการดอ้ย

ค่าจากแหล่งขอ้มลูภายในและภายนอก เช่น การเปลี�ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัที�จะส่งผลกระทบทางลบต่อบรษิทัซึ�งเกดิขึ�น

ในระหว่างงวดหรอืจะเกดิขึ�นในอนาคตอนัใกล้ หลกัฐานที�แสดงใหเ้หน็ว่าสนิทรพัย ์ลา้สมยั หรอืชํารุดเสยีหายทางกายภาพ 

ซึ�งปัจจยัเหล่านี�อาจส่งผลต่อมลูค่าที�อาจจะไดร้บัคนืหรอืการดอ้ยค่า  

4.2  การด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

บรษิัททดสอบการดอ้ยค่าของที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่า

มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกดิเงนิสดพจิารณาจากการคาํนวณมูลค่า

จากการใช ้การคํานวณนี�ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ�งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ�ง

ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 

4.3  การบนัทึกราคาทุนของอาคารโรงงาน เครื�องจกัร และอปุกรณ์ 

การบันทึกราคาทุนของอาคารโรงงาน เครื�องจักร และอุปกรณ์ประกอบด้วยการซื�อเครื�องจักรและอุปกรณ์ใหม่ และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสรา้ง ซึ�งฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาว่าค่าใชจ่้ายเหล่านี�ควร

เป็นส่วนหนึ�งของต้นทุนสนิทรพัยต์ามที�กําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 16 เรื�องที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์หรอืไม ่

4.4  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กับหลายปัจจัยที�ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิานหลายตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิานเกี�ยวกบัอตัราคดิลด การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมตฐิานเหล่านี�

จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บรษิัทได้พิจารณาอัตราคดิลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ�งได้แก่อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนับําเหน็จบํานาญ ในการพจิารณาอตัราคดิลดที�เหมาะสมบรษิัท

พจิารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที�ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายุ และมอีายุครบกําหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐานหลกัอื�น ๆ สําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอ้างองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ข้อมูลเพิ�มเติม

เปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 12 
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5 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานทางธุรกิจของบรษิัทประกอบดว้ยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื�องบิน บรษิัทมีฐานการผลติในประเทศ

ไทยโดยแยกส่วนงานธุรกจิตามตลาดการจําหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขายส่งออกต่างประเทศ

เป็นการขายใหบ้รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัและการขายภายในประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ผูบ้รหิารเชื�อว่าไม่มคีวาม

แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกิจหรอืส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัในอดตีและการใชดุ้ลยพนิิจเกี�ยวกบับรษิทั ดงันั �น บรษิทัจงึเสนอขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทาง

ภูมศิาสตรท์ี�ใชเ้กณฑ์สถานที�ตั �งของตลาดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานนี�ไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการ

ผูจ้ดัการสาํหรบัการประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณาจากกําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้

การขาย การขายส่งออก 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

บาท บาท บาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

รายไดจ้ากการขาย 1,439,670,211 2,452,525,358 3,892,195,569 

กําไรขั �นตน้ตามส่วนงาน  179,336,538 341,421,651 520,758,189 

(ค่าใชจ่้าย)/รายไดอ้ื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ (597,928,010) 

กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้ (77,169,821) 

จงัหวะการรบัรู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (Point in time) 1,439,670,211 2,452,525,358 3,892,195,569 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

รายไดจ้ากการขาย 1,372,857,317 2,485,987,752 3,858,845,069 

กําไรขั �นตน้ตามส่วนงาน  308,887,496 290,795,405 599,682,901 

ตน้ทุน/รายไดอ้ื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ (552,850,085) 

กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้ 46,832,816 

จงัหวะการรบัรู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (Point in time) 1,372,857,317 2,485,987,752 3,858,845,069 

ข้อมูลเกี�ยวกบัลูกค้ารายใหญ ่

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ใหญ่ซึ�งเป็นบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนัจํานวน 2 ราย 

เป็นจาํนวนเงนิ 1,501 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของรายไดร้วม (พ.ศ. 2561 : จํานวน 1,425 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37 ของ

รายไดร้วม) 
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5 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานทางธุรกิจของบรษิัทประกอบดว้ยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื�องบิน บรษิัทมีฐานการผลติในประเทศ

ไทยโดยแยกส่วนงานธุรกจิตามตลาดการจําหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขายส่งออกต่างประเทศ

เป็นการขายใหบ้รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัและการขายภายในประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ผูบ้รหิารเชื�อว่าไม่มคีวาม

แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกิจหรอืส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัในอดตีและการใชดุ้ลยพนิิจเกี�ยวกบับรษิทั ดงันั �น บรษิทัจงึเสนอขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทาง

ภูมศิาสตรท์ี�ใชเ้กณฑ์สถานที�ตั �งของตลาดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานนี�ไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการ

ผูจ้ดัการสาํหรบัการประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณาจากกําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้

การขาย การขายส่งออก 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

บาท บาท บาท 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

รายไดจ้ากการขาย 1,439,670,211 2,452,525,358 3,892,195,569 

กําไรขั �นตน้ตามส่วนงาน  179,336,538 341,421,651 520,758,189 

(ค่าใชจ่้าย)/รายไดอ้ื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ (597,928,010) 

กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้ (77,169,821) 

จงัหวะการรบัรู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (Point in time) 1,439,670,211 2,452,525,358 3,892,195,569 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

รายไดจ้ากการขาย 1,372,857,317 2,485,987,752 3,858,845,069 

กําไรขั �นตน้ตามส่วนงาน  308,887,496 290,795,405 599,682,901 

ตน้ทุน/รายไดอ้ื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ (552,850,085) 

กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้ 46,832,816 

จงัหวะการรบัรู้รายได้ 

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (Point in time) 1,372,857,317 2,485,987,752 3,858,845,069 

ข้อมูลเกี�ยวกบัลูกค้ารายใหญ ่

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ใหญ่ซึ�งเป็นบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนัจํานวน 2 ราย 

เป็นจาํนวนเงนิ 1,501 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของรายไดร้วม (พ.ศ. 2561 : จํานวน 1,425 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37 ของ

รายไดร้วม) 
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

24 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

เงนิสด 38,976 250,000 

เงนิฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 33,822,381 37,529,690 

- ออมทรพัย ์ 320,210,699 161,198,207 

354,072,056 198,977,897 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์มีอัตราดอกเบี�ยถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักร้อยละ 0.55 ต่อปี 

(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.23 ต่อปี) 

7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 219,919,934 195,934,860 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู (16,127,018) (8,389,118) 

203,792,916 187,545,742 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 343,395,092 398,701,934 

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 119,535,142 102,830,821 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 6,014,572 6,841,978 

เงนิทดรองจา่ย 5,978,955 4,921,086 

ลูกหนี�อื�น 12,762,275 6,191,791 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธ ิ 691,478,952 707,033,352 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

25 

ลูกหนี�การคา้แยกตามอายุหนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี� 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 183,992,275 176,694,956 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 17,600,865 10,780,678 

3 - 12 เดอืน 4,520,203 7,649,803 

เกนิกว่า 12 เดอืน 13,806,591 809,423 

219,919,934 195,934,860 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู (16,127,018) (8,389,118) 

203,792,916 187,545,742 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 321,060,211 381,822,072 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 21,813,824 16,345,381 

3 - 12 เดอืน 425,669 410,663 

เกนิกว่า 12 เดอืน 95,388 123,818 

343,395,092 398,701,934 

8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

วตัถุดบิ 196,250,543 237,506,443 

อะไหล่ 221,153,580 243,559,339 

สนิคา้ระหว่างผลติ 71,907,199 53,520,637 

สนิคา้สาํเรจ็รูป 404,679,176 238,689,186 

สนิคา้ระหว่างทาง 107,663,332 163,812,134 

1,002,653,830 937,087,739 

หกั ค่าเผื�อมลูค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บั - เคลื�อนไหวชา้ (25,008,658) (17,014,611) 

 - มูลค่าสุทธทิี�จะไดร้บั (6,572,490) (7,046,316) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 971,072,682 913,026,812 

ตน้ทุนของสนิคา้ที�รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจํานวน 3,355,271,761 บาท (พ.ศ. 2561 : 3,274,808,022 บาท) 
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

25 

ลูกหนี�การคา้แยกตามอายุหนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี� 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 183,992,275 176,694,956 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 17,600,865 10,780,678 

3 - 12 เดอืน 4,520,203 7,649,803 

เกนิกว่า 12 เดอืน 13,806,591 809,423 

219,919,934 195,934,860 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู (16,127,018) (8,389,118) 

203,792,916 187,545,742 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 321,060,211 381,822,072 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 21,813,824 16,345,381 

3 - 12 เดอืน 425,669 410,663 

เกนิกว่า 12 เดอืน 95,388 123,818 

343,395,092 398,701,934 

8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

วตัถุดบิ 196,250,543 237,506,443 

อะไหล่ 221,153,580 243,559,339 

สนิคา้ระหว่างผลติ 71,907,199 53,520,637 

สนิคา้สาํเรจ็รูป 404,679,176 238,689,186 

สนิคา้ระหว่างทาง 107,663,332 163,812,134 

1,002,653,830 937,087,739 

หกั ค่าเผื�อมลูค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บั - เคลื�อนไหวชา้ (25,008,658) (17,014,611) 

 - มูลค่าสุทธทิี�จะไดร้บั (6,572,490) (7,046,316) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 971,072,682 913,026,812 

ตน้ทุนของสนิคา้ที�รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจํานวน 3,355,271,761 บาท (พ.ศ. 2561 : 3,274,808,022 บาท) 
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

28 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทพบข้อบ่งชี�เรื�องการด้อยค่าของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ�งใช้ผลิตยางรถยนต์เป็นส่วนใหญ ่

เนื� องจากผลประกอบการขาดทุนในปีปัจจุบัน สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีเท่ากับ 1,589 ล้านบาท 

จากการทดสอบ บรษิทัไม่พบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าว ขอ้สมมตฐิานที�สาํคญัที�ใชใ้นการประเมนิการดอ้ยค่ามดีงันี� 

ร้อยละ 

อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลี�ย 15.00 

อตัราคดิลด 10.50 

10 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ 

บาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 149,309,483 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (148,709,694) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 599,789 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

มูลค่าสุทธติามบญัชยีกมา 599,789 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (175,623) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 424,166 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 149,309,483 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (148,885,317) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 424,166 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มูลค่าสุทธติามบญัชยีกมา 424,166 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (130,153) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 294,013 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 149,309,483 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (149,015,470) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 294,013 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิในประเทศไทยจํานวน 630 ล้านบาท โดยมอีตัรา

ดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.58 ต่อปี โดยเงนิกูย้มืดงักล่าวและดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งจะครบกําหนดชาํระภายในวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2563 

12 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 567,019,750 619,336,316 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 79,204,377 118,748,773 

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 64,312,943 48,703,261 

เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ - กจิการอื�น 60,014,793 127,624,381 

เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 11,013,602 44,888,880 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 159,387,183 173,583,858 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 940,952,648 1,132,885,469 

13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างปีสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี� 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ราคาตามบญัชตีน้ปี 687,670,960 - 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - 692,113,430 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ (23,291,700) (4,442,470) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 664,379,260 687,670,960 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศเป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 

21 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพื�อนําเงนิที�ไดไ้ปใชใ้นการดําเนินงาน และก่อสรา้งโรงงาน เงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวมกีําหนดชําระคนื

ภายใน 72 เดอืนนับจากวนัเบิกเงนิกู้ครั �งแรก เงนิกู้ยมืมอีตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ BIBOR บวกอตัราส่วนเพิ�มร้อยละ 2.40 

ต่อปี และรอ้ยละ LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ�มรอ้ยละ 2.80 ต่อปี บรษิัทใหญ่ของบรษิัทไดอ้อกหนังสอืรบัทราบภาระหนี�สนิใหแ้ก่

สถาบนัการเงนิ เพื�อยนืยนัความตั �งใจที�จะไม่ขายหรอืจําหน่ายหุน้ในบรษิทัหรอืสนิทรพัย์ที�สําคญัของบรษิทัโดยสมคัรใจ หนังสอื

รบัทราบภาระหนี�สนิดงักล่าวระบุว่าบรษิัทแม่จะไม่รบัประกนัภาระผูกพนัใด ๆ หรอืเป็นการให้การรบัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดกต็ามที�บรษิทัใหไ้วแ้ก่สถาบนัการเงนิ 

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิคอื รอ้ยละ 4.85 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.86 ต่อปี) 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
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11 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิในประเทศไทยจํานวน 630 ล้านบาท โดยมอีตัรา

ดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.58 ต่อปี โดยเงนิกูย้มืดงักล่าวและดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งจะครบกําหนดชาํระภายในวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2563 

12 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 567,019,750 619,336,316 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 79,204,377 118,748,773 

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 64,312,943 48,703,261 

เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ - กจิการอื�น 60,014,793 127,624,381 

เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 11,013,602 44,888,880 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 159,387,183 173,583,858 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 940,952,648 1,132,885,469 

13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างปีสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี� 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ราคาตามบญัชตีน้ปี 687,670,960 - 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - 692,113,430 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ (23,291,700) (4,442,470) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 664,379,260 687,670,960 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศเป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 

21 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพื�อนําเงนิที�ไดไ้ปใชใ้นการดําเนินงาน และก่อสรา้งโรงงาน เงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวมกีําหนดชําระคนื

ภายใน 72 เดอืนนับจากวนัเบิกเงนิกู้ครั �งแรก เงนิกู้ยมืมอีตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ BIBOR บวกอตัราส่วนเพิ�มร้อยละ 2.40 

ต่อปี และรอ้ยละ LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ�มรอ้ยละ 2.80 ต่อปี บรษิัทใหญ่ของบรษิัทไดอ้อกหนังสอืรบัทราบภาระหนี�สนิใหแ้ก่

สถาบนัการเงนิ เพื�อยนืยนัความตั �งใจที�จะไม่ขายหรอืจําหน่ายหุน้ในบรษิทัหรอืสนิทรพัย์ที�สําคญัของบรษิทัโดยสมคัรใจ หนังสอื

รบัทราบภาระหนี�สนิดงักล่าวระบุว่าบรษิัทแม่จะไม่รบัประกนัภาระผูกพนัใด ๆ หรอืเป็นการให้การรบัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดกต็ามที�บรษิทัใหไ้วแ้ก่สถาบนัการเงนิ 

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิคอื รอ้ยละ 4.85 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.86 ต่อปี) 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

30 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวมดีงัต่อไปนี� 
 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 124,571,111 - 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 539,808,149 644,691,525 

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี - 42,979,435 

 664,379,260 687,670,960 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืที�ยงัไม่เบกิใชจํ้านวน 3.7 ลา้นบาท ( พ.ศ. 2561 : 3.7 ลา้นบาท) 
 

14 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี� 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 17,082,442 11,964,176 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 79,458,946 63,317,728 

 96,541,388 75,281,904 

   

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน (2,256,368) (2,924,498) 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะจ่ายชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน (47,407,752) (49,282,882) 

 (49,664,120) (52,207,380) 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 46,877,268 23,074,524 
 

รายการเคลื�อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี� 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ณ วนัที� 1 มกราคม 23,074,524 8,075,515 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน 17,900,916 6,414,133 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 5,901,828 8,584,876 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 46,877,268 23,074,524 

 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี� 

สาํรองลูกหนี�และ สาํรอง ค่าเสื�อมราคา การด้อยค่า 

สินค้าคงเหลอื หนี�สินอื�น ๆ อปุกรณ์ ของสินทรพัย ์ ขาดทุนสะสม รวม 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 9,779,554 48,904,006 - 4,828,551 - 63,512,111 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน (3,289,545) 2,745,120 - 3,729,342 - 3,184,917 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 8,584,876 - - - 8,584,876 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 6,490,009 60,234,002 - 8,557,893 - 75,281,904 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน 4,473,086 5,944,501 - - 4,940,069 15,357,656 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 5,901,828 - - - 5,901,828 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 10,963,095 72,080,331 - 8,557,893 4,940,069 96,541,388 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - (55,436,596) - - (55,436,596) 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน - - 3,229,216 - - 3,229,216 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - (52,207,380) - - (52,207,380) 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน - - 2,543,260 - - 2,543,260 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - (49,664,120) - - (49,664,120) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,963,095 72,080,331 (49,664,120) 8,557,893 4,940,069 46,877,268 

บรษิัทรบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชเีฉพาะรายการที�ผู้บรหิารเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�บรษิัทจะได้รบั

ประโยชน์ในอนาคตจากกําไรจากการดําเนินงานของบรษิทั 

15 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

 สาํรองเงนิทุนสะสม 107,452,087 92,193,493 

 สาํรองเงนิบําเหน็จพนักงานที�เกษยีณอายุ 197,773,137 152,415,268 

305,225,224 244,608,761 

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน: 

 เงนิทุนสะสม 17,423,608 18,643,810 

 เงนิบําเหน็จพนักงานที�เกษียณอายุ 47,761,611 12,431,299 

65,185,219 31,075,109 

การวดัมลูค่าใหม่สําหรบั: 

 เงนิทุนสะสม 11,767,305 5,725,157 

 เงนิบําเหน็จพนักงานที�เกษียณอายุ 17,741,835 37,199,222 

29,509,140 42,924,379 
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี� 

สาํรองลูกหนี�และ สาํรอง ค่าเสื�อมราคา การด้อยค่า 

สินค้าคงเหลอื หนี�สินอื�น ๆ อปุกรณ์ ของสินทรพัย ์ ขาดทุนสะสม รวม 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 9,779,554 48,904,006 - 4,828,551 - 63,512,111 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน (3,289,545) 2,745,120 - 3,729,342 - 3,184,917 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 8,584,876 - - - 8,584,876 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 6,490,009 60,234,002 - 8,557,893 - 75,281,904 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน 4,473,086 5,944,501 - - 4,940,069 15,357,656 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 5,901,828 - - - 5,901,828 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 10,963,095 72,080,331 - 8,557,893 4,940,069 96,541,388 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - (55,436,596) - - (55,436,596) 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน - - 3,229,216 - - 3,229,216 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - (52,207,380) - - (52,207,380) 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุน - - 2,543,260 - - 2,543,260 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - (49,664,120) - - (49,664,120) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,963,095 72,080,331 (49,664,120) 8,557,893 4,940,069 46,877,268 

บรษิัทรบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชเีฉพาะรายการที�ผู้บรหิารเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�บรษิัทจะได้รบั

ประโยชน์ในอนาคตจากกําไรจากการดําเนินงานของบรษิทั 

15 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

 สาํรองเงนิทุนสะสม 107,452,087 92,193,493 

 สาํรองเงนิบําเหน็จพนักงานที�เกษยีณอายุ 197,773,137 152,415,268 

305,225,224 244,608,761 

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน: 

 เงนิทุนสะสม 17,423,608 18,643,810 

 เงนิบําเหน็จพนักงานที�เกษียณอายุ 47,761,611 12,431,299 

65,185,219 31,075,109 

การวดัมลูค่าใหม่สําหรบั: 

 เงนิทุนสะสม 11,767,305 5,725,157 

 เงนิบําเหน็จพนักงานที�เกษียณอายุ 17,741,835 37,199,222 

29,509,140 42,924,379 
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี� 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม 244,608,761 187,768,315 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 27,904,215 26,580,563 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 31,300,942 - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 5,980,062 4,494,546 

การวดัมลูค่าใหม ่

 ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ 1,474,469 - 

 ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 28,929,487 - 

 (กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากประสบการณ์ (894,816) 42,924,379 

จ่ายผลประโยชน์ (34,077,896) (17,159,042) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 305,225,224 244,608,761 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผล

บงัคบัใชเ้มื�อพน้กําหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยสําหรบัพนักงาน

ที�เกษียณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีจะเปลี�ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดท้ายเป็น 400 วนัของ

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงจํานวน 31.3 ลา้นบาทไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนบรกิารในอดตีในระหว่างปี 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใช ้มดีงันี� 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.50 รอ้ยละ 2.50 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืนที�คาดไว ้ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 บาท บาท บาท บาท 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง ลดลง เพิ�มขึ�น เพิ�มขึ�น 

9,595,582 11,051,383 10,357,547 10,444,809 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืนที�คาดไว ้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิ�มขึ�น เพิ�มขึ�น ลดลง ลดลง 

10,150,242 8,327,628 9,505,829 6,648,544 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างองิจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมตใิดข้อสมมติหนึ�ง ขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที�ในทาง

ปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกดิขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ที�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวค้ํานวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนี�สนิที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน 

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 10 ปี (พ.ศ. 2561 : 9 ปี) 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

   ส่วนเกิน 

 จาํนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น 

 หุ้นสามญั บาท บาท 

    

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั �งหมดซึ�งมีราคามูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2561 : 10 บาท) มีจํานวน 7,400,000 หุ้น  

หุน้ทั �งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 

 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในกรณีที�บริษัทเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าที�จดทะเบียนไว ้

บรษิทัตอ้งนําค่าหุน้ส่วนเกนินี�ตั �งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกนิมูลค่าหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่าหุน้นี�จะนําไปจ่ายเงนิปันผลไม่ได ้

 

17 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนี�ไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

18 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

วตัถุดบิและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 1,389,271,197 1,389,137,829 

การเปลี�ยนแปลงของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา 124,098,285 37,380,825 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 656,008,360 624,704,753 

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 9) 310,322,882 266,183,924 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 130,153 175,623 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

   ส่วนเกิน 

 จาํนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น 

 หุ้นสามญั บาท บาท 

    

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั �งหมดซึ�งมีราคามูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2561 : 10 บาท) มีจํานวน 7,400,000 หุ้น  

หุน้ทั �งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 

 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในกรณีที�บริษัทเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าที�จดทะเบียนไว ้

บรษิทัตอ้งนําค่าหุน้ส่วนเกนินี�ตั �งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกนิมูลค่าหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่าหุน้นี�จะนําไปจ่ายเงนิปันผลไม่ได ้

 

17 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนี�ไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

18 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

วตัถุดบิและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 1,389,271,197 1,389,137,829 

การเปลี�ยนแปลงของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา 124,098,285 37,380,825 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 656,008,360 624,704,753 

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 9) 310,322,882 266,183,924 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 130,153 175,623 
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19 รายได้อื�น 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ดอกเบี�ยรบั 1,118,671 482,241 

อื�น ๆ 16,205,566 7,820,471 

รวมรายไดอ้ื�น 17,324,237 8,302,712 

 

20 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ตั �วสญัญาใชเ้งนิ 18,906,337 345,566 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29,578,081 - 

รวมต้นทุนทางการเงนิ 48,484,418 345,566 

 

21 ภาษีเงินได้ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั   

   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักําไรทางภาษสีําหรบัปี - 20,754,698 

   การปรบัปรุงจากปีก่อน 1,326,722 (1,312,471) 

   

   รวมภาษีเงนิไดปี้ปัจจุบนั 1,326,722 19,442,227 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชลีดลง (15,357,656) (3,184,916) 

   หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิ�มขึ�น (2,543,260) (3,229,216) 

   

รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (17,900,916) (6,414,132) 

   

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (16,574,194) 13,028,095 

 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ผลต่างระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีที�คํานวณจากกําไรทางบญัชใีนอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) และค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้

ที�แสดงไว ้มรีายละเอยีดดงันี� 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได ้ (77,169,821) 46,832,816 

   

ภาษเีงนิไดจ้ากกําไรทางบญัช ี (15,433,964) 9,366,563 

ผลกระทบ   

   รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (3,525,270) - 

   ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 1,058,318 4,974,003 

   ปรบัปรุงภาษีเงนิไดใ้นงวดก่อน 1,326,722 (1,312,471) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (16,574,194) 13,028,095 

 

22 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการสาํหรบัผลติยางเรเดยีลสาํหรบัเครื�องบนิ สทิธปิระโยชน์ที�สําคญั

ที�ไดร้บัไดแ้ก่ การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตักิารได้รบัยกเวน้ภาษีอากรต่าง 

ๆ รวมทั �งการได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ�มมรีายได้จากกิจการที�ได้รบั

การส่งเสรมินั �น ในฐานะที�เป็นบรษิัทที�ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน บรษิทัจะต้องปฏบิตัิตามเงื�อนไขและขอ้กําหนดต่าง ๆ ตามที�

ระบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

 

รายไดแ้ยกตามรายไดท้ี�ไดร้บัการส่งเสรมิและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนแสดงไดด้งันี� 

 

 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

รายได้ที�ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

รายได้ที�ไม่ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

 

รวมรายได้ 

   วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 3,497,928 - 1,436,172,283 1,372,857,317 1,439,670,211 1,372,857,317 

รายไดจ้ากการส่งออก 265,061,715 109,071,335 2,187,463,643 2,376,916,417 2,452,525,358 2,485,987,752 

       

 268,559,643 109,071,335 3,623,635,926 3,749,773,734 3,892,195,569 3,858,845,069 
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ผลต่างระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีที�คํานวณจากกําไรทางบญัชใีนอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) และค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้

ที�แสดงไว ้มรีายละเอยีดดงันี� 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได ้ (77,169,821) 46,832,816 

   

ภาษเีงนิไดจ้ากกําไรทางบญัช ี (15,433,964) 9,366,563 

ผลกระทบ   

   รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (3,525,270) - 

   ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 1,058,318 4,974,003 

   ปรบัปรุงภาษีเงนิไดใ้นงวดก่อน 1,326,722 (1,312,471) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (16,574,194) 13,028,095 

 

22 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการสาํหรบัผลติยางเรเดยีลสาํหรบัเครื�องบนิ สทิธปิระโยชน์ที�สําคญั

ที�ไดร้บัไดแ้ก่ การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตักิารได้รบัยกเวน้ภาษีอากรต่าง 

ๆ รวมทั �งการได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ�มมรีายได้จากกิจการที�ได้รบั

การส่งเสรมินั �น ในฐานะที�เป็นบรษิัทที�ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน บรษิทัจะต้องปฏบิตัิตามเงื�อนไขและขอ้กําหนดต่าง ๆ ตามที�

ระบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

 

รายไดแ้ยกตามรายไดท้ี�ไดร้บัการส่งเสรมิและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนแสดงไดด้งันี� 

 

 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

รายได้ที�ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

รายได้ที�ไม่ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

 

รวมรายได้ 

   วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 3,497,928 - 1,436,172,283 1,372,857,317 1,439,670,211 1,372,857,317 

รายไดจ้ากการส่งออก 265,061,715 109,071,335 2,187,463,643 2,376,916,417 2,452,525,358 2,485,987,752 

       

 268,559,643 109,071,335 3,623,635,926 3,749,773,734 3,892,195,569 3,858,845,069 
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23 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 

 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสุทธิที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 

ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่างปี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

กําไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) (60,595,627) 33,804,721 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ระหว่างปี (หุน้) 7,400,000 7,400,000 

   

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาท) (8.19) 4.57 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีที�นําเสนอรายงาน 

 

24 เงินปันผลจ่าย 

 

จากการประชุมผูถ้อืสามญัหุน้เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสม

ของปี พ.ศ. 2561 จํานวน 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจํานวน 37 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื�อวันที�  

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

จากการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัเมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสม

ของปี พ.ศ. 2560 จํานวน 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจํานวน 148 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื�อวันที�  

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

37 

 

25 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธกิ่อนภาษีเงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานมดีงัต่อไปนี� 

 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมายเหตุ บาท บาท 

    

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษเีงนิได ้  (77,169,821) 46,832,816 

รายการปรบัปรุง    

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู   7,737,900 (26,856,002) 

ค่าเผื�อมลูค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื  7,520,221 10,408,278 

ค่าเสื�อมราคา  9 310,322,882 266,183,924 

กําไรจากการจําหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์  (2,613,244) (400,635) 

ตดัจําหน่ายอุปกรณ์  9 657,978 1,377,284 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 9 - 18,646,709 

ค่าตดัจําหน่าย 10 130,153 175,623 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 15 65,185,219 31,075,109 

รายไดด้อกเบี�ย 19 (1,118,671) (482,241) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 20 48,484,418 345,566 

(กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ  (14,791,849) 7,131,294 

    

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์และหนี�สนิดําเนินงาน    

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  1,134,074 220,446,453 

- สนิคา้คงเหลอื   (65,566,091) (69,946,100) 

- ภาษมีลูค่าเพิ�มรอขอคนื  210,927,395 (129,389,481) 

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น   (1,678,131) 2,312,933 

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น   (178,904) (4,436,892) 

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  (90,989,123) (9,309,120) 

- ภาษีเงนิไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย  (1,719,018) 6,270,082 

- หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น  (253,234) (329,500) 

- สํารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 15 (34,077,896) (17,159,042) 

เงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน  361,944,258 352,897,058 

ดอกเบี�ยรบั  1,118,671 482,241 

จ่ายภาษีเงนิได ้  (11,416,630) (49,620,187) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน  351,646,299 303,759,112 
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26 ภาระผกูพนั 

การคํ�าประกนักบัธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมภีาระผูกพนัจากการคํ�าประกนักบัธนาคารเป็นจํานวนเงนิ 23.9 ล้านบาท และ 10,000 

เหรยีญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2561 : 19.4 ลา้นบาท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) 

นอกจากนี�ในระหว่างปีบรษิัทได้รบัเงนิภาษีมูลค่าเพิ�มที�อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสรรพากรเป็นจํานวนเงนิ 139 ล้านบาท 

เพื�อให้ได้รบัเงนิคืนภาษีมูลค่าเพิ�มก่อนตรวจสอบแล้วเสร็จ โดยบรษิัทแม่ได้ให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�งในประเทศไทยออก

หนังสอืคํ�าประกนัใหก้รมสรรพากรจํานวน 139 ลา้นบาทเพื�อคํ�าประกนัเงนิภาษมีลูค่าเพิ�มก่อนตรวจสอบแล้วเสรจ็ 

ภาระผกูพนัด้านการลงทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมภีาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครื�องจกัรและอุปกรณ์เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�น 102 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2561 : 92 ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที�บริษทัเป็นผู้เช่า 

บรษิัทไดท้ําสญัญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ สญัญาเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลาระหว่าง 1 ปีถงึ 

5 ปี และสญัญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุสญัญาเช่าไดใ้นอตัราตลาด  

จํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินงานมดีงันี� 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ภายใน 1 ปี 14,537,765 17,380,614 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 6,594,670 18,807,150 

21,132,435 36,187,764 

27 รายการกบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทัหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที�มอํีานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที�ทําหน้าที�ถือหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการที�

เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี� บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บรษิัทร่วมและบุคคลซึ�งถอืหุ้นที�มี

สทิธิออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับรษิัท ผูบ้รหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงาน

ของบรษิทั ตลอดทั �งสมาชกิในครอบครวัที�ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั �น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื�อหาของ

ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บรษิัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ�งตั �งอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้น 

ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 66.79 ของจํานวนหุน้ของบรษิทัที�ออกจําหน่าย 

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ก) รายได้จากการขาย 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้สาํเรจ็รูป 

 บรษิทัใหญ่ 563,642,957 576,778,968 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 1,888,824,765 1,909,208,784 

2,452,467,722 2,485,987,752 

รายไดจ้ากการขายเครื�องจกัรและอะไหล่ 

 บรษิทัใหญ ่ - 919,843 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 7,078,663 3,721,794 

7,078,663 4,641,637 

ข) การซื�อสินค้าและบริการ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ซื�อวตัถุดบิและสนิคา้สําเรจ็รูป 

 บรษิทัใหญ่ 283,603,163 121,169,736 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 303,072,480 322,597,053 

586,675,643 443,766,789 

ซื�อเครื�องจกัรและอะไหล่เครื�องจกัร 

 บรษิทัใหญ่ 37,607,745 102,506,022 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 87,206,946 78,299,360 

124,814,691 180,805,382 

ค่าสทิธทิางการคา้ 

 บรษิทัใหญ่ 160,034,596 167,245,056 

ค่าบรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ 

 บรษิทัใหญ่ 38,081,867 31,936,616 

ค่าบรหิารจดัการ 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 164,561,365 157,607,558 
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84
Annual Report 2019 | รายงานประจำำปี 2562

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

40 

ค) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการซื�อและขายสินค้าและบริการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 บรษิทัใหญ่ 58,878,214 167,985,625 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 284,516,878 230,716,309 

343,395,092 398,701,934 

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 บรษิทัใหญ่ 38,907,250 74,375,503 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 80,627,892 28,455,318 

119,535,142 102,830,821 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 บรษิทัใหญ่ 54,794,540 29,143,243 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 24,409,837 89,605,530 

79,204,377 118,748,773 

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 บรษิทัใหญ่ 39,325,948 34,691,290 

 บรษิทัที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 24,986,995 14,011,971 

64,312,943 48,703,261 

เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ 

 บรษิทัใหญ่ 3,312,011 32,028,451 

 บรษิทัที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 7,701,591 12,860,429 

11,013,602 44,888,880 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั �นอื�น 43,554,094 45,404,338 

เงนิทุนสะสมและผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 1,517,793 6,555,771 

45,071,887 51,960,109 
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เอกสารแนบั 1: รายละเอียดเกี�ยวกับัผู้้�อำานวยการบัริหุ้ารและเลขาน้การ

เอกสารแนบั 2: รายละเอียดเกี�ยวกับักรรมการของ บัริษััท่ย่อย

เอกสารแนบั 3: รายละเอียดเกี�ยวกับัการตรวจสอบัภายในของ บัริษััท่ ฯ

เอกสารแนบั 4: รายละเอียดเกี�ยวกับัการประเมินค่าท่รัพย์สิน

เอกสารแนบั 5: อื�น ๆ
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เอกสารแนบั 1 รายละเอียดเกี�ยวกับักรรมการ ผู้้�บัริหุ้าร ผู้้�มีอำานาจควบัค้ม  

และเลขาน้การบัริษััท่ 

1. ข�อม้ลของกรรมการ ผู้้�บัริหุ้าร ผู้้�มีอำานาจควบัค้ม และเลขาน้การบัริษััท่

1.1	รายละเอ่ยดข้องกรรมการ	ผู้้�บริหาร	ผู้้�ม่อำานาจควบคุม	และเลข้านุการบริษัที่
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* นายพ่พัฒน์ วรพ่พัฒน์ ลาออกจากกรรมการบริษััท้ เม่�อ 16 มกราคม 2563.

1.2 หน�าท่ี่�ความรับผิู้ดช้อบข้องเลข้านุการบริษัที่

1.  ให้่ข้อแนะนำาเบ่�องต้่นแก่กรรมการเกี�ยวกับข้อกฎห่มาย ข้อควรปีฏ่ิบัต่่ต่ามห่ลักเกณฑ์์ของท้างการ ระเบยีบและข้อบังคับ

ต่่าง ๆ ของธินาคาร ต่่ดต่ามให้่มีการปีฏ่ิบัต่่ต่ามอย่างถ้ึกต้่องและสมำ�าเสมอ รวมถึึงรายงานการเปีลี�ยนแปีลงที้�มีนัยสำาคัญ่แก่กรรมการ

2.  จัดเต่ร่ยมห่นงัส่อนัดปีระชุ่ม ระเบียบวาระการปีระช่มุ เอกสารปีระกอบการปีระช่มุผู้้้ถ่ึอหุ้่น และการปีระช่มุคณะกรรมการ

 กรรมการต่รวจสอบ กรรมการสรรห่าและธิรรมาภ่บาล 

3. จัดการปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น การปีระชุ่มคณะกรรมการ กรรมการต่รวจสอบ กรรมการสรรห่าและธิรรมาภ่บาล ให้่เป็ีนไปี

ต่ามกฎห่มาย ข้อบังคับของบริษััท้ กฎห่มาย และข้อพึงปีฏ่ิบัต่่

4. บันทึ้กรายงานการปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น การปีระชุ่มคณะกรรมการ กรรมการต่รวจสอบ กรรมการสรรห่าและธิรรมา 

ภ่บาล รวมทั้�งต่่ดต่ามให้่มีการปีฏ่ิบัต่่ต่ามมต่่ที้�ปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น และที้�ปีระชุ่มคณะกรรมการ กรรมการต่รวจสอบ กรรมการสรรห่า

และธิรรมาภ่บาล 

5.  จัดท้ำาและเก็บรักษัาท้ะเบียนกรรมการ รายงานปีระจำาปีีของบริษััท้ ห่นังส่อนัดปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น ห่นังส่อนัดปีระชุ่ม 

คณะกรรมการ รายงานการปีระชุ่มผู้้้ถ่ึอหุ้่น และรายงานการปีระชุ่มคณะกรรมการ

6.  ดำาเน่นการ และเกบ็รักษัารายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้้บ้ริห่าร รวมทั้�งผู้้้ที้�เกี�ยวข้อง ต่ามมาต่รา 89/14 

ให้่ปีระธิานคณะกรรมการ และปีระธิานกรรมการต่รวจสอบท้ราบภายใน 7 วันท้ำาการนับแต่่วันที้�บริษััท้ได้รับรายงานนั�น 

7 จัดเต่ร่ยม และด้แลให้่มีการเปิีดเผู้ยข้อม้ล และรายงานสารสนเท้ศ ต่ามระเบียบ และต่ามที้�ต่ลาดห่ลักท้รัพย์ และกรรมการ

กำากับห่ลักท้รัพย์ และต่ลาดห่ลักท้รัพย์กำาห่นด 

8. ต่่ดต่่อและส่�อสารกับผู้้้ถ่ึอหุ้่นเพ่�อให้่ได้รับท้ราบส่ท้ธ่ิต่่าง ๆ  ของผู้้้ถ่ึอหุ้่น และข้อม้ลของบริษััท้ และเป็ีนส่�อกลางระห่ว่าง

ผู้้้ถ่ึอหุ้่น กับคณะกรรมการบริษััท้ และผู้้้บริห่าร 

9. ให้่คำาแนะนำาด้านกฎห่มาย และกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที้�เกี�ยวข้อง และข้อพึงปีฏ่ิบัต่่ด้านการกำากับด้แลในการดำาเน่นก่จกรรม

ของคณะกรรมการให้่เป็ีนไปีต่ามกฎห่มาย

10. จัดให้่มีการปีฐมน่เท้ศ ให้่คำาแนะนำาแก่กรรมการที้�ได้รับการแต่่งตั่�งให่ม่

11. ห่น้าที้�อ่�น ๆ ต่ามที้�ได้รับมอบห่มายจากบริษััท้ และดำาเน่นการอ่�น ๆ ต่ามที้�คณะกรรมการกำากับต่ลาดทุ้นปีระกาศ

กำาห่นด
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เอกสารแนบั 2 รายละเอียดเกี�ยวกับักรรมการของบัริษััท่ย่อย

-ไม่มี-



89
Annual Report 2019 | รายงานประจำำปี 2562

เอกสารแนบั 3 รายละเอียดเกี�ยวกับัหัุ้วหุ้น�างานตรวจสอบัภายใน

รายละเอียดและปีระวัต่่ของผู้้้ต่รวจสอบภายในของ บริษััท้ฯ

ชื้�อ	-	สกุล Ms. Maxine Mae J. Escoto

ตำาแหน่ง ผู้้้จัดการฝ่่ายต่รวจสอบภายใน, APAC

การศ่กษา ปีริญ่ญ่าต่ร่สาขาบัญ่ชี่มห่าวิท้ยาลัย De La Salle - กรุงมะน่ลา

การฝึ่กอบรม/วุฒิบัตร ผู้้้สอบบัญ่ชี่รับอนุญ่าต่ (CPA), ผู้้้สอบบัญ่ชี่ระบบสารสนเท้ศที้�ได้รับการรับรอง (CISA)

ประสบการณ์ที่ำางาน 8 ½ปีีในการปีฏิบั่ต่่งานให่ค้ำาปีรกึษัาของ Ernst & Young Philippines - ปีระสบการณด้์านการปีระกนั

และการให้่คำาปีรึกษัาโดยมุ่งเน้นที้�การสนับสนุนการต่รวจสอบงบการเงนิการสนับสนุนการต่รวจสอบ

ภายใน SOX การรายงานของบุคคลที้�สามการวิเคราะห่์กระบวนการท้างธิุรก่จและการควบคุม

แอปีพล่เคชั่นและความปีลอดภัย

วันท่ี่�ได�รับการแต่งตั�ง

เป็นผู้้�ตรวจสอบภายใน

ข้องบริษัที่ฯ 1 มีนาคม 2559
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เอกสารแนบั 4 รายละเอียดเกี�ยวกับัรายการประเมินราคาท่รัพย์สิน

-ไม่มี-
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เอกสารแนบั 5 อื�น ๆ

-ไม่มี-





รายงานประจำปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

50/9 ถนนพหลโยธิน กม. 36 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ศูนยลูกคาสัมพันธ: 0-2305-8585 

www.goodyear.co.th, FB : @GoodyearThailand




